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Voorwoord

Het begin van de 40 dagentijd begint dit jaar op woensdag 17 februari. Het is een tijd om
extra stil te staan bij het leven, lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus.
Bij Zijn dood is het echter niet gebleven maar Hij is door God opgewekt uit de dood.
Ik vond in het boek ‘GEBEDEN EN PSALMEN’ van de priester/dichter Huub Oosterhuis een
door hem vertaalde en bewerkte hymne in de Paasnacht. Het is een tekst niet om een enkele
keer te lezen maar vooral te herlezen en te overwegen.
Zo verdiept zich de tekst en kan voor u en mij gaan leven.

Hymne in de Paasnacht.
‘Exsultet iam angelica turba caelorum’

Voor u, mensen die hier aanwezig zijt,
die weet van dood en duisternis,
voor u dit lied dat als een licht wordt aangeheven.
Van Jezus Messias zing ik u –
Hij is het woord dat ons werd doorgegeven,
Vanaf de aanvang tot in deze nacht,
en dat wij verder spreken: dat de trouw
van onze God gehoor mag vinden,
dat zijn verbond niet uitsterven zal.

O heilige en hoogste God,
U loven wij, zo nietig als wij zijn,
met deze stem die Gij gegeven hebt.
En in naam van al uw mensen,

heel die menigte die niemand tellen kan,
aanbidden wij uw trouw en uw ontferming
die gij ons hebt ontvouwd in Jezus,
uw Messias.



Wees genadig, Gij die genade zijt,
doe over ons uw barmhartigheid lichten.
Aan U vertrouwen wij ons toe,
en zoudt Gij ooit dat vertrouwen beschamen?

Nooit zult Gij ons vertrouwen beschamen,
want Gij zijt God, de enige, de eeuwige.
Alles gaat voorbij maar Gij gaat niet voorbij,
uw Naam en uw genade houden het uit
tegen al onze zonden in, want Gij zijt God.
Gij hebt nog altijd niet genoeg van ons,
Gij geeft er alles voor om onze God te zijn.
In Jezus, die uit Nazareth, zijt Gij gekomen.
Hij is uw woord, gegeven en voorgoed,
licht van uw licht, verschenen in ons midden;
een mens gebroken in de handen van de mensen -
toen hebt Gij wat ondenkbaar is gedaan:

in deze nacht is hij voor ons verrezen.
Hij die zichzelf niet redden kon,
die machteloos en dwaas was, een van ons,
hij is uw wijsheid en uw kracht geworden.

Uw dwaasheid God, is wijzer dan de mensen,
uw machteloosheid machtiger dan mensen.
Wees ons genadig, Gij die genade zijt,
doe over ons uw barmhartigheid lichten.

Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen
en hoe onpeilbaar is uw liefde voor ons –
wie is uw raadsvrouw geweest
dat Gij U zo aan de wereld hebt gegeven.

Van u is alles wat bestaat,
door U bestaan wij hier,
voor U zijn al deze woorden.
Op U vertrouwen wij, Heer onze God.
En zoudt Gij ooit dat vertrouwen beschamen?

bladzijde 4

Pastoraat

Mevrouw A.Hiemsta-Engel bezoek ik regelmatig om haar de H.Communie aan huis te
brengen. Het lopen wordt steeds moeizamer voor haar. Bezoek, een telefoontje of een kaartje
stelt zij zeer op prijs.

Op zondag 3 februari werd Seline Johanna gedoopt, dochter van Kim en Marco Hagen en
zusje van Melissa en Loriane.



Vanwege de winterse omstandigheden, de gladheid op de wegen, waren er geen verdere
familieleden gekomen. Doch ondanks de gladheid waren er toch vele parochianen aanwezig.
Moge Seline Johanna omringd zijn met de liefde van haar ouders en onze parochie –
gemeenschap opdat zij mag opgroeien tot een mens naar Gods hart.

bladzijde 5

Uit de parochie:

Winter

Nu ik het toch hiervoor over de winterse omstandigheden heb: koning winter had flink
toegeslagen en dat zorgde voor veel overlast waardoor een aantal diensten, met name de
kerstnachtviering, niet door kon gaan. Heel jammer! Zo hebben weer eens ervaren dat wij
wel van alles en nog wat kunnen plannen maar dat wij mensen afhankelijk zijn van de natuur
en wat de seizoenen ons te bieden hebben.
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Lessons & Carols

Ook vorig jaar moet ik nu schrijven, op zondag 29 november 2009, de 1e zondag van de
Advent was er wederom een viering van Lessons & Carrols in de Adventssfeer. Medewerking
werd verleend door het mannenkoor uit Egmond aan Zee en muzikaal ondersteund en omlijst
door de organist Peter van Dulst en de fluitist Reimer Bekius. Er was een grote opkomst van
mensen van in en buiten de parochie. De erwtensoep na afloop smaakte heerlijk!
Dank voor uw aller inzet om tot zo’n goede viering te komen en na afloop nog een tijdje
samen bijeen te kunnen zijn.
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Dank



Van velen mocht ik persoonlijke Kerst- en
Nieuw Jaarswensen, m.n in de vorm van kaarten ontvangen. Mede namens Henk dank ik u
daarvoor en wens u allen een Gezegend Nieuw Jaar.
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Vieringen 40 dagentijd inclusief de Goede Week en Pasen.

 De 40 dagentijd beginnen we op Aswoensdag met een gezongen eucharistieviering.

Woensdag 17 februari om 19.00 uur.

 Vervolgens is er elke woensdag een oecumenische vesperdienst in de Johanneskapel.

Data: 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3. Aanvang 19.00 uur. In een van de vieringen zal

uw pastoor voorgaan.

 Uiteraard elke zondag om 10.00 uur eucharistieviering of een dienst van Schrift en

Gebed.

 Zondag 28 maart vieren wij Palmzondag: palmwijding, evangelie van het

lijdensverhaal van Onze Heer Jezus Christus en H.Eucharistie. Aanvang 10.00 uur en

begin van de zomertijd!!!!
 Maandag 29 maart in de kathedrale kerk te Haarlem de oliewijdingen door de

bisschop; aanvang 19.30 uur

 Donderdag 1 april: Witte donderdag; Eucharistieviering om 19.00 uur.

 Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag; oecumenische viering in de Johanneskapel. Wij lezen

het lijdensverhaal omkleed met zang. Medewerking wordt verleend door de pastores

van de PKN, R.K. kerk en O.K.kerk. Het is echt aan te raden om hier naartoe te gaan.

Hoe kun je het Pasen, de opstanding uit de dood van de Heer vieren als je niet met

Hem mee bent gegaan in Zijn lijden en dood? Echt! Het voegt een dimensie toe aan

Pasen vieren.

 Zaterdag 3 april: Stille zaterdag; Paaswake en H.Eucharistie; aanvang 20.30 uur.

 Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen; H.Eucharistie; aanvang 10.00 uur.

Persoonlijke mededelingen van uw pastoor

D.V. hoop ik de 8e februari de leeftijd van 65 jaar te bereiken. Volgens het statuut van de
Oud-Katholieke kerk ga ik dan met emeritaat (pensioen). Voor de parochie Egmond betekent
dit dat ik ingaande 1 februari a.s. al mijn functies neerleg en overdraag aan pastoor R.B.J.J.M.
Scheltinga. Voor wat betreft de parochie Den Helder: de bisschop van Haarlem heeft mij
verzocht mijn taken in Den Helder te blijven voortzetten tot er in opvolging kan worden
voorzien.

Van 3 februari t/m 3 maart ben ik wegens vakantie afwezig. Voor pastorale zorg is pastoor
Ploeger via de leden van het kerkbestuur bereikbaar.

Vespers.

De maandelijkse vespers en/of het avondgebed zullen niet meer plaatsvinden op de 1e

woensdag van de maand. Het kerkbestuur heeft besloten het avondgebed alleen te doen
plaatsvinden voorafgaande aan een kerkelijke activiteit.



Gemeentevergadering

De voorjaarsgemeentevergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 april a.s. In deze
vergadering legt het kerkbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook zal u
voorgelegd worden de voorstellen van de extra synode op 17 april. Deze extra synode vindt
plaats omdat de Oud-Katholieke kerk in zwaar weer verzeild raakt (is geraakt) gezien haar
financiële situatie.
Tevens zullen wij tijdens deze vergadering enkele data vaststellen voor de te houden
geloofsgesprekken. (zoals besproken in de gemeentevergadering van 18 november 2009.)

Voorafgaande aan deze vergadering komen wij om 19.00 uur bij elkaar voor het gezongen
avondgebed. De vergadering zelf begint om 19.45 uur.
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Kerkbalans

Hallo parochianen,

Hier even een berichtje van de penningmeester.
De kerkbalans komt er weer aan. Onze kerk en de landelijke kerk zitten in zwaar weer, we
moeten meer inkomsten vergaren.
Ik roep iedereen hierbij op om ons financieel te steunen voor zo ver als dat mogelijk is.
Dus graag de kerkbalans invullen om ons te steunen.

Met vriendelijke groeten uw penningmeester
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Vastenactie 2010

De Missie Sint Paulus heeft onderstaand voorstel ingediend voor de vastenactie 2010 en dat is
overgenomen door het Collegiaal Bestuur.

Als missie zijn wij dit jaar aan de beurt om een project voor de vastenactie voor te dragen.
Graag zouden wij de vastenactie bestemmen voor het Bethunehuis in Hongkong. Sinds een
aantal jaren hebben wij contact met het Bethunehuis. Via onze zuster kerk, de IFI, zijn wij in
contact gekomen met dit project. Bij het Bethunehuis is ook een IFI priester werkzaam.

Het Bethunehuis is een opvang project voor Filippijnse, Indonesische, Indiase en andere
Aziatische vrouwen die in Hong Kong huishoudelijk werk hebben verricht en aldaar in
problemen zijn geraakt. Ze werken met een contract voor twee jaar, de bemiddelingsbureau´s
die hen uit omliggende landen halen strijken de eerste 5 tot 7 maanden vaak 90% van hun
inkomen op. Dit betekent dat wanneer ze vroegtijdig worden ontslagen ze vaak zonder geld
op straat komen te staan. Hun visum loopt dan binnen 2 weken af, veel van deze vrouwen
komen dan in de problemen. Ook vrouwen die lichamelijk of psychisch zijn mishandeld of
misbruikt kloppen bij het Bethunehuis aan. Ook dit is een groot probleem.

Het Bethunehuis bestaat uit een inloop- en een opvanghuis.



Het biedt o.a. de volgende diensten aan:
- Pastorale zorg;
- Groepstherapie;
- Therapeutisch werk waarbij de vrouwen een ambacht leren;
- Rechtsbijstand;
Tijdelijk onderdak en opvang voor 30 vrouwen inclusief maaltijden (gemiddeld blijven

de vrouwen 3 maanden);
- Telefonisch hulplijn voor vrouwen die in problemen verkeren, maar het huis niet

uitkunnen, 20 oproepen per dag.
- Allerlei cursussen voor vrouwen die in Hong Kong werken: o.a. Cantonees en Engels,

Vrouw en gezondheid, E.H.B.O., HIV-AIDS; Ken Je Rechten en Bijbelstudies
- Wekelijkse bijeenkomst op zondag voor vrouwen die in Hong Kong werken (50

bezoekers per keer).

Er ligt een verzoek om het Bethunehuis een aantal jaren te ondersteunen, graag maken wij dat
langs deze weg mogelijk. Wij kiezen voor een kwetsbare groep vrouwen die onze solidariteit
nodig heeft. Het mooie van het Bethunehuis is dat ze over een langere periode hebben
aangetoond dat ze in staat zijn om deze vrouwen goed te helpen.
Wij zullen u berichten wanneer wij het benodigde materiaal (ook digitaal) kunnen aanleveren.

bladzijde 12

Verjaardagen

FEBRUARI

05 Pauline IJkelenstam
06 Niels Vellinga
07 Mv. Gerdie Otoka
08 Pastoor Koos van Oosterhout
22 Richard Propstra
26 Mv. M. Diroe-van Pel

MAART

03 Patrick Boot
05 Mv. Lia Propstra-Maas
17 Mv. D.C. ter Beek
19 Suzanne Helder
28 Hr. Chris van de Berg

APRIL

05 Hr. L. Beekhuis
08 Anouck Vellinga
09 Mv. M. van de Berg-Rijperman
17 Mv. Arina Bleyendaal-Visser
21 Mv. L.M.C. Loesberg-Lance
22 Hr. Hollenberg



25 Hr. W. van Wijk


