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Verslag van het jaar 2021 
 

van de Oud-Katholieke Parochie van Alkmaar 
  
 
Eredienst 
 
Reguliere zondagen 
In dit jaar werden de reguliere diensten op de zondag verzorgd door de pastoors Erna Peijnenburg 
(22), Grete Verhey (6), Robert Frede (1), Koenraad Ouwens (1) en mgr. D. Schoon (1). Daarnaast 
vonden 2 diensten van Schrift en Gebed plaats.  
Het jaar begon met een lange tijd van kerksluiting wegens corona, die al op 20 december 2020 was 
ingegaan en duurde tot eind april. Op 2 mei vond de eerste viering van 2021 in onze kerk weer 
plaats en vanaf 26 juni mocht er door de aanwezigen ook weer worden gezongen. Op 19 
december (vierde zondag van de advent) ging de samenleving opnieuw in strenge lockdown en 
vanaf die zondag gingen ook onze kerkdiensten weer niet door. Het betekende dat we in 2021 net 
als in 2020 de Goede Week, Pasen en Kerstmis niet in onze kerk hebben kunnen vieren.  
In de periode van kerksluiting waren we aangewezen op de livestreamdiensten vanuit de 
kathedraal in Haarlem, waaraan onze pastoor ook een paar keer medewerking verleende als 
assisterend priester en predikant. 
 
 
De coronacrisis 
In de maanden dat we in de kerk konden vieren was steeds het afstand houden en het dragen van 
een mondkapje bij verplaatsingen (dus niet op de zitplaats) voor iedereen verplicht. In de zomer 
hebben we bij mooi weer vaak na afloop van de dienst buiten koffie gedronken. 
Toen het in de zomer en najaar de goede kant op leek te gaan met de besmettingen en de meeste 
mensen in ons land gevaccineerd waren werd eind september door de regering de verplichting om 
anderhalve meter afstand te houden afgeschaft. In onze kerk leidde dat ook tot versoepelingen: 
we richtten toen de kerk zo in dat mensen konden kiezen: óf de anderhalve meter afstand houden 
(zitplaatsen rechts van het gangpad, van achteruit gezien) of de anderhalve meter loslaten (links 
van het gangpad.) Ook werden de koffietafels en het koffiedrinken weer in ere hersteld. Deze 
vreugd was echter maar van korte duur toen de besmettingen opliepen met de veel 
besmettelijkere omikronvariant. Op 17 november werd opnieuw de anderhalve meter als 
verplichting ingesteld en verdwenen ook de koffietafels. We hielden het koffiedrinken erin door 
op de zitplaats in de kerk koffie of thee te drinken en dan toch enigszins met elkaar te kunnen 
praten (wat door de afstand niet meeviel). Met een nieuwe lockdown in de samenleving volgde 
ook de kerksluiting vanaf 19 december. 
 
Bijzondere diensten 

• Zondag 2 mei was bijzonder vanwege de hervatting van de diensten en 26 juli vanwege het 
feite dat we sinds een jaar en drie maanden weer mochten zingen in de kerk. 

• Op zondag 4 september vierden we feest van Kerkwijding. Het was een prachtige zonnige 
zondag en er was buiten ruim de gelegenheid voor ontmoeting, en koffie en taart.  

• Bij de oogstdienst op 3 oktober werden weer heel wat fruitmandjes gemaakt die bij 
mensen werden bezorgd. Met name de mensen die al lang niet naar de kerk konden 
komen of die ziek zijn kregen een mandje. 
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Gebedsdiensten 

• In 2021 kwam de nieuwe vorm van diensten van Schrift en Gebed stil te liggen. 
Er waren wel twee reguliere diensten van Schrift en Gebed. 

 
Bijzondere activiteiten 

• Op aswoensdag hebben we de kerk opengesteld van 16.00 – 18.00 uur voor mensen die 
een askruisje wilden ontvangen. Het werd door pastoor Erna Peijnenburg uitgereikt. 

• Op Palmzondag was de kerk open van 14.00 – 16.00 om een palmtakje te komen halen. 

• In de veertigdagentijd werd in samenwerking met de Stichting Present Alkmaar een 
diaconale actie opgezet voor de bewoners van een vorm van begeleid wonen aan de 
Alkmaarse Mauritskade. Er wonen daar volwassenen met een vorm van 
hersenbeschadiging (aangeboren of door ongeluk). Ook voor hen is de coronatijd een 
lastige tijd (weinig activiteiten en weinig bezoek). Het idee was om mensen een tasje te 
bezorgen met leuke dingen. Een oproep in de parochie leverde heel wat bereidwilligheid 
op van mensen die thuis iets wilden leveren voor in de tasjes: Een paasversiering, krokusjes 
in een potje, paasknutselspullen, paaseitjes, een mandala om te kleuren, stickers en 
boekjes en balpennen. Ook de papieren tasjes werden versierd. Uiteindelijk hadden we 
zoveel spullen dat we voor elke van de 24 bewoners wel twee tasjes konden vullen. We 
hebben aldus vóór en na Pasen bij iedere bewoner een tasje bezorgd. 

• We zochten een alternatief voor de Goede Week en Pasen en dat werd het maken van 
filmpjes voor respectievelijk Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Na 
een oproept bleek een heel aantal parochianen mee te willen werken door een 
(zelfgeschreven) gedicht of verhaal of tekst voor te lezen of iets te zingen. Een paar 
mensen namen thuis hun eigen filmpje op, en de rest werd op 12 maart opgenomen in de 
kerk. Ook liturgische momenten zoals de voetwassing, de kruisverering en de wijding van 
de Paaskaars werden opgenomen. Het was een hele intensieve dag. 
De filmopnames werden gepubliceerd via een eigen kanaal op You Tube. 

• Op 13 mei, Hemelvaartsdag, was er voor de kerkdienst dauwtrappen. Een achttal 
parochianen nam hieraan deel en maakte een wandeling door Alkmaar-Hoefplan. 
Onderweg werden met behulp van gespreksvragen gesprekken gevoerd en ook werd er 
onderweg ergens koffie gedronken (picknick). Het was een prachtige lentedag. 

• We konden dit jaar ook weer meedoen met het organiseren van Open Monumentendag, 
op zaterdag 11 september. In de kerk wilden we de nadruk leggen op het beleving. Er 
konden een aantal QR-codes worden gescand en met behulp van een koptelefoon op hun 
eigen mobiel konden mensen luisteren naar een bijbelverhaal of een kerkelijk gezang (Veni 
Creator Spiritus) of een meditatie beleven. Uiteraard kon er ook een kaarsje worden 
aangestoken en stonden de kerkwachten open voor gesprek. In de loop van de dag bleek 
dat die QR-codes niet werden gebruikt. Mensen lopen voor zoiets (even zitten en luisteren) 
toch niet de kerk binnen op Monumentendag. De ontmoetingen en gesprekjes met 
mensen die binnenlopen zijn altijd veel belangrijker. Er waren 49 bezoekers. 

• Op 11 november, St. Maarten,  kon de kerk weer open zijn voor het ontvangen van 
kinderen die met hun lampion langs de deuren gingen. Maar liefst 88 kinderen kwamen 
langs, zodat we met de snoepjes nog moesten improviseren. 

• Voor kerstmis kregen alle parochianen van 70 jaar en ouder een kleine kerstster met een 
kerstwens thuisbezorgd.  
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• De lockdown en daarmee ook de kerksluiting met kerst kwam een week voor kerstmis zó 
onverwacht dat alle bloemen al waren ingekocht. Bij het bericht over de kerksluiting gaf de 
landelijke kerk ook aan dat ze hoopten dat we in de kersttijd wél kerkopenstelling mogelijk 
zouden maken. Dat hebben we ook gedaan op 25 december ’s morgens en op 31 
december s middags. Met name op 25 december werd er goed gebruik van gemaakt. De 
kerk zag er met heel veel rode amaryllissen prachtig uit. 

• Net als vorig jaar organiseerden we voor kinderen in de basisschoolleeftijd een alternatief 
voor de kinderkerstviering in de vorm van een Take Away Kerst-tas. Vrijdag 24 december 
leek een ongeschikt moment om die uit te delen: het zou de laatste schooldag voor de 
vakantie zijn (later bleek dat de scholen al een week eerder werden gesloten). De keus was 
echter gemaakt om op 26 december de tasjes uit te delen. In de tasjes zaten spullen die 
gebruikt konden worden in de ‘twaalf dagen van kerstmis’, dus o.a. ook een spel voor 
oudjaarsavond en de boon in de taart (Driekoningen). Een stuik of twintig kinderen 
kwamen de tas afhalen, en dat leidde tot mooie ontmoetingen in de kerk.  

• Op oudjaarsdag was er een online ontmoeting die werd afgesloten met een gebed, geleid 
door pastoor Erna Peijnenburg vanuit de kerk. Er deden 6 mensen aan mee. 

 
 
Kosterij, geldtellen 

• Op 1 september stopte de hoofdkoster met deze taak. 
De groep kosters bestaat nu uit vijf personen. 
In het najaar vonden we een nieuwe hoofkoster.  

• Het geldtellen gebeurt altijd door twee tellers. In feite is het een taak van de kerkwacht 
geworden die er dan iemand bij vraagt om deze taak te verrichten. 

 
Organisten, zang en acolieten 

• Er zijn diverse organisten/pianisten die de samenzang op zondag begeleiden. 

• Tot onze vreugde kon de (samen) zang op 26 juni na een jaar en drie-en-een-halve maand 
worden hernomen. 

• Vanaf 13 juni zijn we ook weer met misdienaars gaan vieren.  
 
Catechese 
 
Gespreksgroep 

• Nadat begin 2020 de opzet van een Alpha-cursus in onze parochie niet had geleid tot 
voldoende aanmeldingen (een plan dat overigens zou zijn gedwarsboomd door corona) 
koos pastoor Erna Peijnenburg in het najaar van 2021 voor een andere methode: de cursus 
“mensen van de weg”, waarvoor een aantal mensen specifiek werd benaderd. 

 
 
Laurentiuslezing 

• Er heeft in 2021 geen Laurentiuslezing plaatsgevonden. 
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Pastoraat en diaconaat 
 
Pastoraat 

• In dit jaar nam de pastoor weer wat meer initiatief om huisbezoeken te doen, omdat dit, 
met het houden van afstand, toch vrij goed mogelijk en ook gewenst bleek. Ook 
parochianen bleven, zeker in de tijden van kerksluiting, contact met elkaar houden en de 
parochie-app bleef hierin ook een rol vervullen. 

• Tijdens de viering van Allerheiligen en Allerzielen (31 oktober) werden alle kerkbezoekers 
in de gelegenheid gesteld een intentie op te geven en een kaarsje aan te steken ter 
nagedachtenis van iemand. 

• Op de avond van 2 november was onze kerk open om mensen de gelegenheid geven om 
binnen te lopen en een kaarsje aan te steken. 
 

Diaconaat 

• Jarigen kregen een felicitatie, bij bijzondere gelegenheden werd een bloemetje bezorgd. 
Een van de vrijwilligers van de parochie houdt dit in de gaten. 

• Vanuit onze parochie is iemand actief als medewerker bij het sociaal spreekuur in de stad, 
dat georganiseerd wordt door het Leger des Heils en gevestigd is in hun gebouw in 
Alkmaar-noord. 
 

 
 
Parochieopbouw en oecumene 
 
Parochieactiviteiten 

• Het aantal actieve vrijwilligers staat op 40. Ook in dit afwijkende jaar waren zij de 
steunpilaren waarop de parochie drijft, sommigen waren bereid nu andere taken te 
vervullen dan in andere jaren. Eenieder daarvoor hartelijk dank!   

• Het parochie-uitje ging dit jaar niet door. 
 
Gemeenteopbouw 

• Het ledenaantal ging in dit jaar van 312 naar 321 en het aantal gastleden bleef 17. De 
stijging in het aantal leden heeft te maken met verhuizing. 

• In dit jaar overleed een oudere parochiaan. 
 

Oecumene:  

• De feestweek van de oecumene ging niet door 

• We hebben twee vertegenwoordigers bij de Alkmaarse Raad van Kerken. Een aantal 
vergaderingen ging dit jaar niet door. 
 

Concerten: 

• Er vonden dit jaar geen concerten plaats in onze kerk. 
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Bestuur, beleid en publiciteit 
 
Bestuur 

• In 2021 zijn er 9 reguliere kerkbestuursvergaderingen geweest. De vier vergaderingen in de 
eerste vier maanden van het jaar vonden nog online plaats. Daarna vergaderden we weer 
in de kerk, en de laatste (29 oktober) vond plaats in de pastorie. 

• We begonnen het jaar met een vacature op de positie van de secretaris en vonden gelukkig 
al snel een nieuwe secretaris. Vanaf maart draaide hij op eigen verzoek eerste als proef 
mee in het bestuur, en op 1 september volgde zijn officiële aanstelling. 

• Op zondag 27 juni was iemand uit ons bestuur aanwezig bij de installatie van Joke Kolkman 
als pastoor van Egmond aan Zee. 

• Op 10 november kon er na twee jaar weer een gemeentevergadering worden gehouden in 
onze kerk. Op de agenda stonden een terugblik op de ontwikkelingen sinds corona en de 
vraag wat dat met ons gedaan had als parochie. Ook vroeg het bestuur feedback op het 
eigen functioneren en het hanteren van de corona-protocollen die vanuit de landelijke kerk 
op ons afkwamen. We kregen er positieve feedback op. 
Ook stond de synode van eind november op de agenda, waarop de plannen voor 
herstructurering van de bestuursstructuur van de landelijke kerk op de agenda stonden. Er 
zijn tamelijk ingrijpende plannen. Later zou blijken dat de landelijke synode wegens de 
weer verslechterende situatie niet fysiek bij elkaar kon komen, en als gevolg daarvan werd 
de agenda beperkt tot het hoogst noodzakelijke en kwam de bespreking van de 
bestuursstructuur te vervallen. 
Het derde belangrijke punt op de agenda was het instellen van een klussenteam voor de 
tuin en buitenkant van de kerk, en één voor de schoonmaak van de binnenkant. Het idee is 
dat meer parochianen hier onder leiding van een coördinator mee aan de slag gaan. Voor 
de tuinploeg is die coördinator al gevonden.. 
 
Financiën 

• In dit jaar zijn de jaarrekening van 2020 en de begroting van 2022 niet goedgekeurd door 
de gemeentevergadering daar die niet plaats kon vinden maar is wel de kascontrole 
uitgevoerd. 

• De penningmeester houdt toezicht op de beleggingen van de parochie. Hij doet dat in 
nauw overleg met het bestuur. Dit jaar kon met een goed positieve beleggingswinst 
worden afgesloten. 

• De actie kerkbalans is in januari en februari uitgevoerd door het verspreiden van de eigen 
Kerkbalansfolder. 

• Omdat in dit jaar veel kerkdiensten niet doorgingen bespaarden we een beetje op de 
stookkosten en de kosten voor bloemen, maar liepen we meer inkomen mis door het 
mislopen van collectes in de kerkdiensten. 
 
Gebouwen 

• De parochie beschikt over een kerkgebouw en separaat gelegen pastorie. 

• In het pand van de kerk (Nassaulaan 43) wordt de kamer en hal op de eerste etage aan de 
voorkant van het gebouw en de archiefruimte wordt verhuurd aan de Historische 
Vereniging Alkmaar. Dit verloopt soepel en zonder problemen. Ook de bijeenkomsten van 
de HvA in ons gebouw lagen lange tijd stil wegens corona. 
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• Het koor Alkmaar Vocaal repeteerde sinds maart 2020 niet meer in onze kerk maar 
hervatte haar repetities in de zomer. 

• In de vitrinekast in onze kerk is eens in de zoveel tijd een andere tentoonstelling te zien.  
 
Public Relations 

• Persberichten die worden doorgespeeld aan diverse kranten halen soms wel en soms niet 
een of andere (huis-aan-huis)krant.  

• Met regelmaat is publiciteit gemaakt over activiteiten in de parochie via onze website en 
de facebook-pagina van de parochie en de pastoor. Een vrijwilliger is is onze webmaster. 

• Ons parochieblad “Binding” is 5 maal uitgekomen. Het wordt naar 64 adressen verstuurd. 
29 parochianen ontvangen de Binding digitaal. 

• Onze parochie staat vermeld in een aantal gemeentegidsen. 
         

Goedgekeurd door het kerkbestuur op 10 februari 2022  


