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Colofon                                 Scheepje april 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. 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’.  

Pastoor en kerk 

Oud-Katholieke parochie Ste Agnes, 

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

Bijdragen op NL32RABO0315 7032 45 

Pastoor Joke Kolkman 

Tel: 072 – 506 1206  of  06 - 25 54 64 09   

Kosters 

- Mw Tanja ter Beek   06 – 54 25 70 73  

- Mw Annie Slof  06 – 41 22 14 42  

Verenigingsgebouw Egmond 

Julianastraat 5, 1931 CA  Egmond aan Zee; 

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

Mw Nelly Zwart, Anna van Burenlaan 8,  Egmond aan den Hoef, Lid 

tel: 072-5070409    -- email: nellyz@hotmail.com 

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 rond juni, juli  

Kopij inleveren graag voor 20 juni 2022  
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Overweging Aswoensdag 
Wat had hij eigenlijk gedaan, die Jezus van Nazareth? 

Wat had de gevestigde orde op Hem aan te merken? 

Ik vind geen schuld in hem, zei Pilatus, 

Maar wat is schuld in de ogen van de een en van een ander? 

Hij werd veroordeeld, hij werd gekruisigd,  

hij moest verdwijnen van het toneel. 

Ze sleepten hem voor de rechter en wisten wat het vonnis zou zijn. 

Elke dag worden er mensen gekruisigd. 

Elke dag gaan er mensen voor de bijl. 

Elke dag gaan mensen kapot door wat anderen hen aandoen. 

Het vonnis viel, toen in Jeruzalem 

zoals het vonnis zo vaak valt, 

politieke gevangenen noemen we dat 

of oproerkraaiers, of idealisten. 

Ze hebben hem gehangen 

Hij is gestorven zoals ze verwacht hadden 

Maar als ze hadden gedacht dat Hij vanaf het kruis 

hen zou vervloeken, 

Dan vergissen ze zich. 

 

Hij is van hen blijven houden. 

Hij is van ons blijven houden.  

Joke Kolkman 
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Het Scheepje voor Pasen! 
Dit is de derde. Wij denken dat u er blij mee bent, maar laat ons ook 

weten wat u er van denkt! En hulp is welkom: de redactie is nog altijd 

‘tijdelijk’ en kent helaas nog geen aanvulling….  

Overweging Pasen 
“ik verwacht de opstanding van de doden en een eeuwig leven” 

Deze woorden uit de geloofsbelijdenis spreken of zingen we elke 

zondag in de eucharistieviering.  Jezus is ons allen voorgegaan door 

de dood naar het nieuwe leven.  

Als wij in Hem geloven, zullen ook wij het nieuwe leven binnen 

mogen gaan.  

Pasen vieren is vieren dat Jezus lang geleden uit het graf is 

opgestaan.  

Pasen vieren is vieren dat wij eens zullen opstaan en eeuwig leven 

hebben.  

Het zijn grote woorden.  

Soms te groot voor een mensenhart om te begrijpen.  

Wij kunnen, bij een graf of in een crematorium, niets anders dan 

stamelen dat dit het einde niet zal zijn. Dat er meer is, dat er een God 

is. Dat de overledene wordt opgevangen in Gods hand.  Er is een 

belofte van nieuw en eeuwig leven.  

Hoe zal de opstanding van de doden zijn?  

We weten het niet.  

Wanneer zal de opstanding van de doden zijn?  

Ook dat weten we niet.  

Maar zou er ook een opstanding van de levenden kunnen zijn?  

Kunnen we ons daar iets bij voorstellen?  

Kunnen mensen ook opstaan, hier en nu, op deze aarde en in dit 

leven?  

Zomaar wat beelden uit het nieuws komen boven. 
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De medewerkster van een Russische nieuwszender die een bord in 

beeld brengt met de oproep om de oorlog te stoppen. Zij staat op, al 

kost het misschien haar vrijheid.  

Jonge mensen in een metrostation in Kyiv die klassieke muziek spelen 

en hun volkslied om mensen te troosten en te bemoedigen. Zij staan 

op tegen wanhoop en ellende.  

De vrijwilligers uit heel Europa die inzamelingen houden of mensen 

opvangen, bidden om vrede en helpen waar ze kunnen. Zij staan op 

tegen geweld.  

Ik zie een schoolklas voor me waar een Nederlands meisje haar 

nieuwe klasgenoot rondleidt en ze verstaan elkaar ook zonder dat ze 

elkaar taal spreken.  

Jongens die hun nieuwe buurjongen vragen mee te voetballen, 

gelukkig kom je in de voetbal met een gebaren een heel eind.  

We kunnen het dichterbij huis zoeken.  

Buren die even aanbellen als de gordijnen ’s morgens te lang dicht 

blijven. Een helpende hand als iemands fiets kapot blijkt te zijn: ik 

breng je wel even thuis. Een belletje om te informeren hoe het gaat. 

Een opstand tegen onverschilligheid en gemakzucht. 

Wij verwachten de opstanding der doden. 

Mogen we ook de opstanding van de levenden verwachten met 

Pasen?  

Pastoor Joke Kolkman  

 

Bij de vieringen rond Pasen 2022 
Er is een oude legende, een legende van de sleedoorn.  

Lang geleden, in de buurt van Jeruzalem stond een grote sleedoorn. 

Als alle andere sleedoorns had ook deze struik lange venijnige 

doornen. Langer nog en scherper dan de stekels van de braam en de 

dorens van de wilde roos.  



9 
 

Op een dag komt er Romeinse soldaat langsgelopen. Hij verzamelde 

een paar takken, heel voorzichtig, om zichzelf niet te prikken. Nog 

voorzichtiger boog hij de takken rond en vlocht ze in elkaar. Met zijn 

doornenkroon liep hij verder en kwam aan bij zijn kameraden.  

De andere soldaten waren net bezig met een Joodse man. Wat hij 

had gedaan, bleef onduidelijk maar hij moest wel gekruisigd worden.  

Had hij gezegd dat hij koning wilde zijn over Israël? Welnu, een 

koning heeft een kroon op en de soldaat drukt met enig geweld de 

kroon op het hoofd van de Joodse man. Het bloed loopt langs zijn 

gezicht. “Ach, het lijden zal niet te lang duren,” dacht de soldaat nog 

want het kruis staat al voor hem klaar.  

De Joodse man wordt gekruisigd maar het verhaal vertelt dat hij uit 

de dood is opgestaan.  

De sleedoorn zag hem langslopen, een paar dagen later. De wonden 

waren nog zichtbaar.  

De sleedoorn schaamde zich omdat hij zich realiseerde dat het zijn 

takken waren die deze man hadden gekweld. De kroon was gemaakt 

met zijn doornen.  

“Het spijt me”, fluisterde de sleedoorn toen Jezus langs liep. “Ik wil 

niemand pijn doen.” 

Jezus keek de sleedoorn vol liefde aan. “Ik weet het, jij was het niet 

die me pijnigde. Het waren de mensen. En omdat jij meer 

barmhartigheid toont dan menig mens, zal ik je belonen. Je stond 

bekend om je scherpe dorens. Van nu af aan zul je bekend worden 

om je prachtige witte bloesem in het voorjaar!  

Thema-avonden 
We pakken de draad weer op nu de beperkingen nagenoeg 

opgeheven zijn. Maar we blijven voorzichtig naar en met elkaar.  

Er is een nieuwe werkgroep gevormd en onderaan dit bericht ziet u 

de namen staan. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, altijd goed! 
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Voor de komende tijd bieden wij u de volgende avonden aan: 

 

Op dinsdag  15 maart: Terugblik op de Coronajaren: wat heeft het 

met ons gedaan, heeft het ons veranderd?  

Op de dinsdagen 19 en 26 april (inderdaad twee weken na elkaar): 

dominee Saskia Ossewaarde vertelt ons over haar tijd in Brazilië. Zie 

ook het stukje informatie van de dominee hieronder. 

Dinsdag 17 mei:  Bijbelverhaal rond het thema ‘vergeving‘. 

 

De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur. Er 

wordt koffie en/of thee geschonken, waar een kleine bijdrage voor 

gevraagd wordt.  

Hebt u zelf ook onderwerpen waarover u een avond kunt geven of 

eens wat meer over wilt horen? Laat het aan een van ons weten! 

 

Wij hebben er weer zin in en hopen u op een van onze avonden weer 

te mogen verwelkomen. Tot ziens en hartelijke groet, 

Werkgroep thema-avonden: 
Pastoor Joke Kolkman, Bob Kos, Ineke Schenk, Trees Visser-Groot 

 

Verhalen uit Brazilië . . . . 
Tien jaar lang woonde ik met ons gezin in Zuid-Brazilië. Ik was er 

docent aan de Lutherse hogeschool voor theologie. 

Er valt veel te vertellen over kerk-zijn in dit immense Zuid-

Amerikaanse land! 

Wat kun je doen als kerk? Met straatkinderen in de miljoenensteden? 

Landloze boeren? Analfabete moeders?  
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Na eeuwenlang slechte ervaringen met blanken hebben de Indiaanse 

volken wel heel bijzondere vragen aan de kerk.... 

Voor miljoenen mensen is het leven heel zwaar. Toen aan een vrouw 

die in diepe armoede leefde werd gevraagd of zij geloofde in de hel, 

antwoordde ze: 'u bedoelt - een hel ná dit leven?  

Nee, dat denk ik niet. Eentje hier op aarde is meer dan genoeg'.   

En een straatkind - gewend aan een leven vol geweld - met een 

levensverwachting van zestien, achttien jaar, hooguit - die vroeg om 

de doop! 

Verder: samen met de straat riolering aanleggen in de wijk waar je 

woont - dan begin je natuurlijk met...een kop thee en een 

bijbelstudie..... 

 

Twee avonden kom ik een inkijkje geven uit die andere wereld. 

Ik neem echt práchtige verhalen mee, en ook muziek, en gedichten 

die iets laten voelen van dit fascinerende land. 

Een klein voorproefje is het verhaal uit de bijlage..... 

Kom vooral luisteren! En neem gerust een vriend(in) / buur mee! 

Hartelijke groet, Saskia 

 

“Het Muntje Viel” 

Het was in juli 1992.  

Het eerste deel van de reis was, zoals gewoonlijk, een fluitje van een 

cent. Als cursusleider op weg naar een groep van zo’n vijftig 

studenten stapte ik, docent vanwege de Lutherse Kerk in Brazilië, ’s 

morgens vroeg op het vliegtuig in Porto Alegre (hoofdstad van de 

deelstaat Rio Grande do Sul) en landde vijf uur later in Cuiabá, 
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‘capital’ van de deelstaat Mato Grosso. Dat Mato Grosso ‘Dicht 

Woud’ betekent joeg me geen angst aan. Toen nog niet. 

In Cuiabá wachtte de districtspredikant me volgens afspraak op. Het 

leek me onwaarschijnlijk, maar iedereen zei dat hij zijn hele district, 

dat toch duizend bij twaalfhonderd kilometer groot was, kende als 

zijn broekzak, die toch heel wat bescheidener van omvang was.  

Hij ontfermde zich direct over mijn fikse koffers vol boekjes en 

schriften, genoeg voor vijftig mensen, al konden er vermoedelijk niet 

meer dan tien lezen en schrijven. Maar je wist natuurlijk nooit. 

Bij de predikant thuis stond een warme lunch op tafel te wachten en 

we hadden een gezellig uur, waarin ik onder andere werd bijgepraat 

over de situatie van de lokale Lutherse Kerk – zestig families 

verspreid over die immense regio.  

Tegen half drie werd het tijd om de reis te vervolgen. De 

districtspredikant laadde mij met de bagage weer in en reed me naar 

het grote busstation. Daar vertrokken de bussen naar de 

binnenlanden. Mijn bestemming was het stadje Sinop, vierhonderd 

kilometer naar het noorden, dwars door het Dichte Woud.  

Hier begon deel twee van de reis … 

Mijn bus stond klaar. De predikant was er niet tevreden over: ‘ik heb 

de busmaatschappij nog zó gevraagd of de bus nieuw was. Maar dit is 

een oudje.’ Hij beende naar het kantoortje en zette een protest op 

touw. De baas van het bedrijfje hoorde hem aan, bleef kalm en zei: 

‘het ís een nieuwe bus. We hebben hem pas sinds twee weken.’ Daar 

hadden we niet van terug.  Met de koffers liepen we richting bus. 

‘Wacht even,’ zei de districtspredikant op het station. ‘Voor je 

vertrekt bel ik de dominee daar - Lucas heet hij - om hem te zeggen 

dat je vannacht tegen drieën arriveren zult. Dan kan hij je ophalen’. 

Dat leek me een geweldig goed idee. Hij gooide een muntje in een 

telefoon die aan de muur hing en toetste het nummer in. Het muntje 
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viel en… ogenblikkelijk werd de verbinding verbroken. De 

districtspredikant had geen seconde gehad om zelfs maar zijn naam 

te zeggen. Toch wendde hij zich tevreden naar mij. ‘Zo’, zei hij. ‘Dat is 

geregeld. Stap maar in. Goede reis’. 

Ik vertrouwde hem – hij was een aardige, serieuze man. Maar nu kon 

ik het toch niet laten om tegen te werpen: ‘maar je hebt hem niet 

eens gesproken!’ (Een display waarop het nummer te lezen was van 

degene die geprobeerd had je te bellen hadden de telefoons toen 

nog niet). 

De districtspredikant begreep mijn aarzeling, gelukkig, en legde uit: 

‘ik heb Lucas opgebeld. Hij nam aan, want het muntje viel. Nee, ik 

heb niets kunnen zeggen, dat is waar. Maar hij gaat denken en 

puzzelen: iemand heeft geprobeerd mij te bellen. Wie kan dat 

geweest zijn? Iemand van mijn kerkelijke gemeente? Nee – niemand 

heeft telefoon. Wie was het dán? Wat is het vandaag? Oh, woensdag 

5 juli. Staat er iets op de agenda? Ja! Saskia komt om een cursus te 

geven. Conclusie: het was de districtspredikant vanaf het busstation 

en mij wil laten weten dat zij de bus neemt. Het is nu…half vier ‘s 

middags. Dat wil zeggen, even kijken…dat ze hier vannacht rond drie 

uur is.’ 

Ik stapte in, met weinig moed, maar boordevol hoop. 

 

We reden. Het ging aardig goed. Ik bedoel de eerste kilometers, de 

stad uit. Meestal over asfalt, en ook zonder asfalt was de weg toch 

behoorlijk geplaveid. Tot een kwartiertje buiten de stad wees alles er 

nog op dat het een rustige reis zou worden. 

Daarna kreeg ik volop de gelegenheid om de woorden van mijn 

Duitse collega’s uit het zuiden goed tot me door te laten dringen. 

Voor mijn vertrek hadden ze al gezucht, ervaren als ze waren in het 

reizen door dit gigantische land: ‘ach, armes Mädchen, du gehst nach 
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Sinop?? Ach, die Wegen dort oben – von Loch bis Loch…aber es geht 

doch!’ 

De avond viel en we reden inmiddels dwars door ‘Dicht Woud’. Dicht. 

Woud. Aardedonker. Alleen wat onder bereik van de koplampen 

kwam lichtte op.  

Van een weg was allang geen sprake meer. Tien passagiers hielpen de 

chauffeur: ze stonden op een kluitje vooraan en riepen aanwijzingen, 

die hem met de bus op randen en richels moest houden en uit de 

gaten die mij zeker een halve meter diep leken: ‘wacht even…! 

Langzaam! Stóp! Ja….nu een beetje gas….!!! Ja…goed zo, nee, ho! 

Draaien,  nee, naar links, natuurlijk!! Niet naar rechts!’  

En – bám, we duikelden weer in een gat.  

Wie geen aanwijzingen riep had het druk met zichzelf in zijn stoel te 

houden, de voeten tegen de grond, de handen klemvast aan een 

ijzeren stang. Het was 25 graden, maar ook zonder die hitte was ons 

het zweet van de rug gegutst. 

Na een uur bleken we bij de eerste ‘halte’ te zijn aangekomen. De 

koplampen toonden een houten huisje van 2 bij 3 meter. Twee 

passagiers stapten uit. We kregen er gaandeweg begrip voor dat de 

chauffeur bij iedere ‘halte’ een korte pauze inlaste voor een borrel.   

Tegen middernacht had ik spierpijn in mijn armen en in mijn hoofd 

maalde maar één gedachte: ‘als Lucas er maar staat!’  

Toen was het kwart over drie – de chauffeur riep: ‘halte Sinop!’  

Ik duikelde verdwaasd de bus uit, met de koffers. Lucas ving me op. 

Nog nooit was ik zó blij geweest met een dominee.  

Mijn reis zat er half op: ik hoefde alleen nog maar terug. Maar pas 

volgende week. 

 

Saskia Ossewaarde 
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Kerkkoor 

 

Sinds de regering bijna alles vrijgegeven heeft, mogen we als koor 

weer zingen. Maar we moeten evengoed voorzichtig zijn. Op het 

moment, dat ik dit schrijf, ben ik zelf positief getest op corona. 

Gelukkig de milde variant. 

Maar als het goed is kunnen we als koor weer “gewoon” Pasen 

vieren; voor het eerst sinds 2019!  

Sinds begin 2020 is het zingen met het koor met veel horten en 

stoten gegaan. Helemaal niets, zingen met een cantor, weer niets, 

zingen, twee cantors. De kerk mocht helemaal niet meezingen; wat 

een gedoe. Hopelijk verleden tijd.  

We worden er ook niet jonger op. We zijn hard aan wat jongere 

mensen toe. Hoe kunnen we zo uitnodigend zijn, dat er mensen bij 

komen? Het is hartstikke leuk om samen bezig te zijn. Oudkatholiek 

Egmond is altijd trots geweest op “ons” koor laten we dit zo houden 

en kom eens mee repeteren en zing!  

We repeteren op woensdagavond van 19.30 tot omstreeks 21.00 uur. 

Onze jaarvergadering is net achter de rug. De volgende is, zoals de 

titel al suggereert, pas volgend jaar. 

Corona openbaart zich bij mij als een lichte griep. In vroeger tijden 

waren voor alle kwalen wel beschermheiligen, die je dan kon 
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aanroepen. Ook omdat er niets anders was, geen vaccinaties of 

medicijnen. 

Voor griep had je Sint Aegidius (of Egilius, Gilles of Gillis) van st-Gilles. 

Wie was deze man? Het is zeker, dat de man bestaan heeft. Maar 

verder weten we niets. 

Maar, zoals bij heel veel heiligen, wordt het dan interessant. Dan 

komen de verhalen en legendes. 

Hij werd geboren in Athene van adellijke ouders omstreeks 625. Voor 

zijn 10e jaar had hij al belangstelling voor gewijde letteren. Op een 

dag ging hij naar de kerk en op het plein zat een arme zieke, die hem 

om een aalmoes vroeg. Hij gaf zijn hele tuniek en op het moment dat 

de man hem aantrok, was hij genezen. 

Hij verrichtte vele wonderbaarlijke genezingen, waaronder een 

bezetene en een man die doodgebeten was door een slang. Een 

duidelijke parallel met Christus. 

Dit trok veel mensen aan en dat wilde Aegidius helemaal niet. Hij 

vluchtte met een schip naar Rome. Daar kwam hij niet aan, maar wel 

in Zuid-Frankrijk. Daar zocht hij de eenzaamheid op. In de buurt van 

Nîmes, in een bos, achter dicht struikgewas, vond hij een grot, waar 

hij ging wonen. 

Hij voedde zich met vruchten en met de melk van een hinde, die dat 

bij hem kwam brengen. Hij wijdde zijn leven aan God. 

Dat deel van Frankrijk was toen van de Visigoten. Die hadden een 

flink leger en om de soldaten te voeden, werd er gejaagd. Een 

jachtpartij zag een prachtige hinde en ging er achter aan. Vreemd 

genoeg werden de honden bang en stopten met jagen en de hinde 

vluchtte het struikgewas in. De volgende dag gebeurde dit weer. Dit 

kwam de zoon van koning Wamba ter ore, die een verwoed jager 

was. 
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Met veel mensen gingen ze op jacht, waarbij hetzelfde gebeurde. 

Maar nu liet de prins het struikgewas met zwaarden slechten. Een 

vazal, die dacht iets te zien bewegen, schoot een pijl door de struiken 

en ze hoorden een kreet.  

Toen ze door de struiken waren, zagen ze een magere man met een 

lange, vieze baard staan met een pijl in zijn arm. Aan zijn voeten lag 

een hinde. De man sprak hen toe. Dit maakte zo een indruk, dat ze 

beseften dat ze een heel bijzondere man, een Heilige, gevonden 

hadden. 

De koning stuurde geld en geneesmiddelen, die allemaal geweigerd 

werden. Hij kreeg toen het land, waarop de grot zich bevond en 

daarop werd een klooster gebouwd, gewijd aan st Petrus. Aegidius 

werd abt. De plaats, die daar ontstond, heet st Gillis en ligt vlak bij 

Nîmes. 

St Gillis is als beschermheilige een echte multitasker, behalve tegen 

griep is hij ook aan te roepen tegen epilepsie, besmettelijke ziekten, 

chronische infectie, kanker, lepra, pest, spastisch lijden, waanzin en 

tegen echtelijke onvruchtbaarheid; storm, droogte en brandgevaar; 

tegen angst en ongeluk; bovendien bij geestelijke nood, schaamte en 

verlatenheid, voor goede biecht en tegen veedieven.  

Zijn naamdag is 1 september. Daar hangen dan allerlei weer spreuken 

aan bijvoorbeeld: 

Het weer dat sint Gillis biedt 

En eindigt in vier weken niet. 

Kees Visser 

 

Een Europese buur….   

Stel je eens voor ….. dat je moet vluchten… 
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Stel je voor dat er nu een bericht komt dat ik, om welke reden dan 

ook, niet meer terug kan naar mijn huis in de duinen in Egmond en 

mijn vrienden. Deze gedachte kwam in mij op toen ik een paar weken 

geleden bij ons huis in Frankrijk liep.  

Die gedachte mijn thuis kwijt te zijn, kwam snoeihard binnen. Nu heb 

ik in Frankijk ook een eigen plekje aan een riviertje met eigen spullen 

en met meer kleding dan in een rolkoffertje past. Ik heb er zelfs een 

vrienden- en kennissenkring opgebouwd. 

Al het moest, zou ik mij goed kunnen redden, maar …… 

Hoe moeten mensen zich voelen die alles verlaten hebben? En dan: 

hoe zullen de vrouwen zich voelen die met hun kinderen gevlucht zijn 

en hun echtgenoot of partner hebben achtergelaten om voor de 

vrijheid van Oekraïne te vechten.  Wat zou het veel betekenen als ze 

in elk geval gastvrij worden ontvangen.  

Wat kunnen wij doen voor de mensen die hun land verlaten hebben 

om te ontkomen aan een levensgevaarlijke situatie? Ook in de 

gemeente Bergen moeten/mogen/kunnen/willen gevluchte mensen 

een (tijdelijk) thuis vinden. 

Wellicht moeten we nu al plannen maken zodat we, zodra de 

vluchtelingen in Egmond aan Zee komen, hen kunnen ontvangen en 

helpen. Misschien moet er een groepje worden samengesteld om te 

kijken hoe we behulpzaam kunnen zijn. 

Activiteiten waar we aan kunnen denken zijn: 

(Kleine) groepen kennis laten maken met de Nederlandse taal, 

geschiedenis en gewoonten. 

Het regelmatig, (maandelijks, wekelijks, dagelijks) organiseren van 

een ontmoetingsplek  voor vluchtelingen en dorpsbewoners. 

Het kerkgebouw beschikbaar stellen als ruimte voor gebed, viering en 

gesprek. 
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Kennismaking met de Nederlandse keuken in groeps- en 

eetkamerverband. 

Kennismaking met de omgeving, de kust van Nederland.  

Er is een Verenigingsgebouw met een heel behoorlijke 

accommodatie. 

Stropen we de mouwen op of wachten we (nog even) af?  

 

Terug in Frankrijk. 

De situatie in de Oekraïne zet het hele leven op zijn kop. 

Wat zou ik doen als de burgemeester van mijn dorp mij zou vragen of 

ik mijn huis tijdelijk beschikbaar zou willen stellen aan een paar 

gezinnen die gevlucht zijn. 

Ik heb er veel over nagedacht en ik weet nog steeds niet wat ik zou 

antwoorden. 

De vraag is nog niet gesteld. 

Maar zou zomaar kunnen komen…… Dan moet ik kiezen. 

Ineke Schenk 

Pers bericht voor ‘t Scheepje. 
Beste parochianen, 

U heeft misschien gemerkt dat er sinds lange tijd geen vespers meer 

worden gezongen op elke vierde zaterdag van de maand. De laatste 

keer was rond februari 2020. De vespers werden gezongen door het 

mannenkoor; lang geleden begonnen als flinke groep maar op het 

laatst bestaande uit zeven mannen. Het vesperkoor verleende altijd 

graag medewerking aan diensten van de tweede Kerst-, Paas- en 

Pinksterdag en aan diverse andere diensten en festiviteiten. Helaas 

hebben wij onze activiteiten moeten stopzetten.  Dit heeft diverse 

oorzaken. 
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De eerste is natuurlijk de Corona uitbraak. Daardoor was het lang 

niet mogelijk om te zingen en te oefenen. De andere redenen zijn de 

leeftijd en de gezondheid van de zangers, de helaas matige 

belangstelling voor de vespers van de parochianen en het feit dat 

nieuwe koorleden moeilijk te vinden zijn. Daarnaast  is in de zomer 

van 2021 door drie koorleden al gemeld dat ze wilden stoppen. Dan 

blijven er vier over. Dat is te weinig voor een goede basis. Bijna vijftig 

jaar heeft het koor in wisselende  samenstelling, maar altijd met een 

vaste kern van heel trouwe leden bestaan. Al die jaren hebben de 

leden met veel plezier in de diensten gezongen.  Na uitvoerig overleg 

en zeker niet lichtvoetig hebben wij nu het besluit om te stoppen 

genomen.  

Al wat blijft zijn dierbare herinneringen.  

Namens het koor,  

André Wijker, Warmenhuizen.  

 

Initiatief: vaste picnictafels in de tuin van 

verenigingsgebouw 

Andere tuin, zelfde picnictafel! Een dergelijke tafel gaat zomaar 25 
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jaar mee, maar is dan wel iets duurder (€ 1800,- ex transport en 

plaatsen). Zie groenplus.be. Deze tuin is van Alticollense (het vm. 

Seminarie) in Amersfoort, waar de tafels nu al een aantal jaren staan 

tot volle tevredenheid. Voor de tuin van het verenigingsgebouw 

denken we aan 2 of 3 vaste tafels, aangevuld met wat eenvoudiger 

tafels voor gelegenheden. Voordeel van deze tafels is dat er een 

goede rugleuning aan zit. Dat is voor veel mensen wel prettig! 

Dus in de zomer ook koffie buiten in het zonnetje, en bij (bier-) 

feesten (zie onder) een vaste basis met uitbreidingen.  

Nu zoeken we sponsors voor deze tafels. De eerste tafel heeft al een 

sponsor, maar 1 tafel is wel een beetje eenzaam…..  

Wie doet mee? Graag een mailtje aan pastoor@egmond.okkn.nl! 

Sponsor een plankje of een tafel, samen maken we er een gezellig 

geheel van! 

Activiteiten in en rond de Ste Agnes Parochie 
In deze rubriek stellen allerlei groepen zich aan u voor. Bij alle 

groepen is plaats voor uitbreiding, dus u kunt gerust een keertje 

komen kennis maken!  

Veel groepen zijn dringend toe aan verjonging. Laat het niet verloren 

gaan! 

Blauwe Paal in het Kolenhok. 
 

In het oude kolenhok van de Kerk, aan de kant van de Visserstraat, is 

sinds een tijdje een bierbrouwerij gevestigd. Het is Brouwerij de 

Blauwe Paal. Het oorspronkelijke initiatief is bedacht door Nico Visser 

en Jan Stam, ze brouwden eerst in duin, op het landje van Nico in de 

Dooie Dal.  

Harald Münch heeft zich een paar jaar geleden bij het brouwers-

gezelschap aangesloten.  

mailto:pastoor@egmond.okkn.nl
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Vanwege  de “properheid” is de brouwerij verhuisd naar het 

kolenhok…… 

In het kolenhok wordt het graan 

gemalen, het bier gekookt, de 

hop en kruiden toegevoegd en 

doet het gist zijn werk. Kortom in 

deze ruimte wordt het hele 

brouwproces doorlopen. 

Er worden een paar soorten bier 

gebrouwen, te weten een 

dubbelbier met braam (Terloin), 

een trippel bier (Doise ‘Erder) en 

een quadruppel (Baldi). Verder 

worden er af en toe nieuwe 

bierrecepten uitgeprobeerd. En 

als het even kan, krijgen die ook 

een Derper bijnaam. 

Het brouwen van bier wordt vaak gekoppeld aan kloosters. Zoals 

abdijbiertje die over in België en Nederland gebrouwen worden. De 

Blauwe Paal koppelt zijn bier nadrukkelijk aan de O.K. Kerk in Egmond 

aan Zee.  

Op 25 juni 2022 gaat de brouwerij, samen met St.Jan een “midzomer 

bierfeest” organiseren. We gaan dan aan het einde van de middag 

een proeverij organiseren, waar u natuurlijk ook onze biertjes kunt 

kopen! Er zullen ook wat vissies gebakken worden door St.jan en we 

gaan zorgen voor wat “Derper entertainment”. De opbrengsten van 

het “midzomer bierfeest” gaan naar de kerk! 
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We zijn nog aan het kijken hoe we 

het bierfeest precies gaan 

organiseren, als u geïnteresseerd 

bent, kunt u een mailtje sturen 

naar: janstam@baldi.nu.  

Nadere berichten over het 

Bierfeest volgen! 

 

 

Auto vriendendienst 

Naar ons idee bestaat deze service al vanaf 1980 of eerder, en werd 

er regelmatig gebruik van gemaakt.  De laatste jaren wel minder, en 

dat ligt meer aan het eigen vervoer van de mensen. 

Prima natuurlijk, des te beter, maar indien 

nodig kunt u nog steeds ons bellen voor 

vervoer! 

Hier volgen de telefoonnummers: 

Jos v/d Pol     06 53258873  

Kees/Trees Visser.   072  5063712 

Henk Bosman    06  24535018            

 

Koper poetsen 

Het was weer eens noodig, dat onze kooperen voorwerpen gepoetst 

werden. Gaarne brengen wij van deze plaats een hartelijk woord van 

dank aan de vrouwen, die dit jaar haar tijd en kracht belangeloos ter 

beschikking hebben gesteld en op 14 december gepoetst hebben.. Op 

haar is van toepassing het bekende psalmwoord: ”Ik heb de luister van 

uw huis bemind en de woonplaats uwer heerlijkheid”. Op den eersten 

en tweeden Kerstdag heeft het koper weer geglommen als nooit 

tevoren.  Helaas konden de deuren niet wijd open staan en kon er geen 
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gehoor gegeven worden aan de roepstem: “Laat ons blijde opgaan 

naar ’s Heeren huis”. 

Voorts nog een woord van dank aan alle mannen die door hun 

technische kennis het mogelijk maakten ook de kroonen een goede 

poetsbeurt te geven.   

De maatregelen tegen de corona, om erger te voorkomen, deeden ons 

de deuren gesloten houden. 

Op bovenstaande wijze, met enige aanpassingen, werden in “het 

Gemeenteblad voor de Oud-Katholieken van Egmond en IJmuiden en 

Omgeving” de medewerkers bedankt die het kerkgebouw 

schoongemaakt hadden. 

 

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

Daarom de vraag: wie helpt? 

Niet geheel onverwacht, blijven de genoemde vacatures bestaan. Je 

moet de mensen persoonlijk vragen. En zelfs dan blijkt menigeen er 

tegen op te zien…. Waarvoor begrip! Evengoed ligt er nu te veel werk 

bij te weinig mensen.  

Als u mogelijkheden ziet, hoort de pastoor, het kerkbestuur, het 

graag! 

 

Oproep vanuit ons kerkbestuur  

Beste parochianen, voor het kerkbestuur zijn wij dringend op zoek 

naar een paar mensen voor ons bestuur. 

Deze zomer loopt de bestuurstermijn af van Nelly Zwart en Kirsten 

Buenen. Nelly is lid,  en Kirsten is secretaris. Na hun aftreden blijft er 

nog een half bestuur over bestaande uit pastoor Joke Kolkman, 

voorzitter, en Maarten Groen, penningmeester. 
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Dat kan natuurlijk niet en is zeker niet werkbaar! 

Dus ben je oud Katholiek, affiniteit met onze kerk, bereid om mee te 

denken/doen, stuur dan een berichtje naar mij of bel me even voor 

meer informatie. 

Echt, ik heb het zelf met veel plezier gedaan en nog, het kost geen 

zeeën van tijd maar geeft voldoening omdat je weet waarvoor je het 

doet namelijk onze mooie parochie levendig houden en in het stand 

houden daarvan. 

In afwachting van en met hartelijke groet, Kirsten Buenen 

Webmaster  

De website (https://egmond.okkn.nl/) moet regelmatig worden 

bijgehouden. De webmaster plaatst het nieuws dat wordt 

aangeboden, en houd de website actueel. De huidige website wordt 

binnenkort vervangen door het format dat ook te zien is onder 

okkn.nl en Amsterdam, Utrecht, Rotterdam…. Uiteraard word je 

opgeleid.  

Redactieleden 

Voor het Scheepje zoeken we een redactie. Dit scheepje is gemaakt 

door een ad hoc redactie, die heel graag wordt aangevuld of 

vervangen door een ‘echte’ redactie. Het Scheepje komt ongeveer 5 

keer per jaar uit. Inhoud en vormgeving zijn belangrijk. Er is ook 

ruimte voor iets bijzonders, zo af en toe. 

Een redactie is 3 tot 5 mensen groot, dus graag aanmelden!! 

Bouwcommissie  

De parochie heeft gelukkig de beschikking over een prachtig complex 

gebouwen. Maar die gebouwen vragen wel zorg en aandacht! Het 

gaat zowel om mensen die wat kunnen (bv de trapleuning maken bij 

de uitgang van de sacristie) als om mensen die plannen kunnen 

maken (het tocht zo hard in de kerk – daar is niet tegenop te 
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stoken!). En dan heb ik het nog niet over de geldwerving die ook 

noodzakelijk is (voor een lift bv?).  

Informatie en aanmelden bij de pastoor of het kerkbestuur.  

Gemeentevergadering. 

De laatste gemeentevergadering voor de coronauitbraak werd 

gehouden in het O.K. Verenigingsgebouw op 19 november 2019. Het 

verslag van de vergadering is beschikbaar, vraag de leden van het 

kerkbestuur. 

Seasingers 

In juni 2022 bestaat het Gospelkoor de Seasingers 25 jaar en dat zal 

gevierd worden! 

Elke maandagavond zingen de koorleden de sterren van de hemel. 

Maar er is nog ruimte voor nieuwe leden. Voor de komende 

maanden ziet het programma er ongeveer als volgt uit: 

Repetities:  maandagavond van 19:30 – 21:15. 
7 april:  zingen tijdens en na de eucharistieviering in de 

Prins Hendrik Stichting. 
8 juni: 19:30 Gospelinstuif 
Juni:      viering van het 25-jarig bestaan van de Seasingers. 
September:  we gaan verder met zingen en feestvieren. 

Kom eens proberen op maandagavond, nieuwe zangers (m/v) zijn van 

harte welkom. 

Synode 

Zaterdag 9 april 2022 zal de 95ste zitting, deel 4, van de Synode 

worden gehouden in de Bergkerk te Amersfoort. 

De agenda bestaat uit de onderdelen: 

• De kerk na corona. 

• Herijking Bestuur en Organisatie OKKN. 

• Meerjarenbeleid en duurzame financiering 

Wij wensen onze synodalen veel wijsheid. 
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Wie doet mee? 
Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk in de kerk, laat het 

pastoor en/of kerkbestuur weten. 

Leven er ideeën voor activiteiten, welkom. 

Op dit moment zoeken we mensen voor de volgende 

activiteiten/functies. Voor alle functies geldt (m/v)! 

……. 1. Kerkmeester, wie komt het kerkbestuur versterken. 

……. 2. Webmaster, wie houdt onze web-site up-to-date en correct. 

……. 3.  ’t Scheepje,  

• Redactie 

• Begeleiding productieproces 

• Vouwers en nieters 

• Bezorgers. 

• Versterking van de drukploeg 

……. 4.  Onderhoud/Bouwcommissie. 

……. 5.  Bloemengroep. 

……. 6.  Lezerskring, verzorging van lezingen tijdens de dienst. 

……. 7.  Misdienaar, een functie voor jong en oud.  

……. 8.  Synodaal, wie versterkt de vertegenwoordiging naar de 

Synode, wie wordt de derde Synodaal die kan inspringen. 

……. 9.  Geldwerving, wie gaan proberen de Actie Kerkbalans in 2023 

vorm te geven. 

…… 10. Open Kerk 

 

Naam:……………………………….. Telefoon:……………….. 

 



28 
 

  



29 
 

Agenda 
Datum, tijd Wat Waar 
02 mrt, 19:00 u Aswoensdag Kerk 

06 apr, 13:30 u Paasstokken maken Jeugdhonk de Wal, 
Watertorenweg 

10 apr, 10:00 u Palmzondag Kerk 

14 apr, 19:00 u Witte donderdag Kerk 

15 apr, 15:00 u Goede vrijdag Kerk 

16 apr, 21:00 u Paaswake Kerk 
17 apr, 10:00 u Eerste zondag van Pasen Kerk 

19 apr, 20:00 u Gespreksgroep iedereen Verenigingsgebouw 

22 apr, 19:30 u Leringweekend (8-15 jr) Stroe 

26 apr, 20:00 u Gespreksgroep iedereen Verenigingsgebouw 

17 mei, 29:00 u Gespreksgroep iedereen Verenigingsgebouw 

26 mei, 14:30 u Voorjaarskamp OK Elsendorp 
okvoorjaarskamp.nl 

25 juni 2022 Zomerfeest, zie artikel 
blz 21 

Tuin 
Verenigingsgebouw 

1 sep, 13:00 Oudkatholieken congres Bonn 
iakk2022.de 
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