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Groothuisbezoek 28 mei te
Mijdrecht

Dat geeft ons ruimte om te groeien. Indien je
lid of gastlid wordt van de OKKN, zal dat een
persoonlijke stap zijn naar een toekomst in
geloofsverbondenheid met elkaar. Zo kunnen
wij een stabiele gemeenschap worden die een
thuis kan bieden aan velen die zoekend zijn.
Mariëtte Fakkeldij.

Op 28 mei was er bij de Fam. Fakkeldij in
Mijdrecht een groothuisbezoek. Deze avond
stond onder leiding van pastoor Henk
Schoon.
Met een groep van 7 personen hebben wij
teruggeblikt naar waar wij vandaan komen,
welke pijn er is geweest en hoe het nu met
ons gaat bij KADRV.
KADRV wil een alternatief zijn voor waar wij
vandaan komen. Wij passen niet meer in die
gevestigde structuur. Wij willen positief kijken
naar de toekomst, die voor ons nog
onbekend is. Durven wij onze weg te gaan,
luisterend naar de dingen die ons worden
ingegeven? Het vertrouwen in de OKKN is
er. De kleine gemeenschap, die KADRV is,
doet ons goed. In die kleinheid ervaar je dat
het pompeuze niet meer nodig is.

Viering zaterdag 8 juni
3e zondag na Pinksteren (5e in de reeks).
Mijn naam is Mattijs Ploeger en ik ben pastoor
van de oudkatholieke parochie (en kathedrale
kerk) te Haarlem. Daarnaast ben ik rector van
onze theologische priesteropleiding te Utrecht.

Na eerder een informatieavond te hebben
verzorgd, mag ik nu voor het eerst bij u
voorgaan op 8 juni. We zijn dan inmiddels
beland in de tijd na Pinksteren. De tijd van de
‘gewone zondagen’ zonder specifiek eigen
karakter. De liturgische kleur is groen en
sommige mensen zeggen over deze
liturgische periode: ‘groen, niks te doen’. Toch
is er natuurlijk wèl veel te doen. We lezen op
de groene zondagen dit jaar uit het Lucas
evangelie en op 8 juni zijn we bij het verhaal
Pastoor Henk Schoon heeft uitgelegd wat het
waarin verteld wordt dat Jezus een gestorven
betekent als je Oud Katholiek bent, of gastlid
jongeman ten leven opwekt (Lucas 7,1117).
wordt. Het is een diep doorvoeld geloof door
Noem dat maar ‘niks te doen’!
verbondenheid in de eucharistie. Je wordt
gezien, iedereen doet mee. Het appèl gaat
In de preek hoop ik te overwegen hoe we zo’n
ook uit naar jou. Als je deelt in geloof, dan
verhaal kunnen verstaan in een tijd waarin
kun je elkaar verder helpen in de geloofs
weinig jongemannen uit de dood worden
ontwikkeling. De besluiten worden samen
opgewekt, een tijd waarin jongemannen
genomen, traditie kan niet iets zijn dat
zichzelf en anderen eerder de dood injagen in
gestold is. Wij zetten die voort met onze
Syrië of elders. Wat zegt het ons, dat Jezus
eigen ideeën.
tekenen van het komende koninkrijk liet zien?
Wat is er nodig om een meer
gestructureerde gemeenschap te worden?
Pastoor Mattijs Ploeger
We nemen daar 5 jaar de tijd voor en vragen
hulp van de OKKN.

Financiën
Opbrengst collecte 11 mei 2013:
€ 137,30
Opbrengst collecte 25 mei 2013:
€ 117,60

Giften aan KADRV zijn ook nog steeds
welkom!
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans
2013 ontvangen en wilt u ons toch steunen
dan kunt u uw gift storten op ons ING
bankrekeningnummer 9431958 t.n.v.
Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te
Wilnis.
Vermeldt u daarbij uw naam en de
mededeling gift 2013.

Stand van zaken jaarproject 2013
Op 25 mei zijn na de viering weer de
collectebussen voor het jaarproject 2013
geleegd. Er zat € 29,50 in de collectebussen.
De tussenstand voor het jaarproject 2013
is: € 513,46.
U kunt uw gift in de collectebus deponeren,
maar u kunt uw gift ook overmaken op
ons ING bankrekeningnummer 9431958
t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde
Venen, te Wilnis.
Vermeldt u daarbij: Jaarproject 2013, KADRV

Viering zaterdag 22 juni
5e zondag na Pinksteren (7e in de reeks),
aanvang 19.00 uur.
Voorganger: pastoor Paul Brommet
Gedachtenissen:
40dagen gedachtenis van mevr. Mien
Reurings  Aarsman
Jaargedachtenis van de heer Martinus
Antonius (Tinus) van Leeuwen

Contactgroep
Als contactgroep willen we in contact
komen en blijven met medegelovigen in
onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte
heeft aan een bezoek van een van de
contactgroepleden, dan maken we graag
een afspraak met u. Misschien weet u
iemand binnen onze gemeenschap die
extra aandacht nodig heeft, laat het ons
dan weten. U kunt ook contact opnemen
met een van de pastores.
Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
telefoonnummer 287428
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Agenda Aalsmeer

Vervoer naar de Veenhartkerk

 30 juni 16:00 uur
Feestdag van de Heilige Petrus & Paulus,

Wilt u graag op zaterdag naar de
eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u
heeft geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor
de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar
tel. 283432 (Elly Samsom) en ik ga gaat het
voor u regelen.

 28 juli 16:00 uur
 25 augustus 16:00 uur
– 28 september 16:00 uur.
Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297328333.
website:
www.oudkatholiekekerk.nl/aalsmeer/

Agenda ‘Katholiek Alternatief De
Ronde Venen’
 8 juni 19:00 uur
3e zondag na Pinksteren
(5e in de reeks)
 22 juni 19:00 uur
5e zondag na Pinksteren
(7e in de reeks)

Altaarbloemen
Elke viering worden de altaarbloemen aan
iemand gegeven. Het boeket van 11 mei is
gegaan naar Mevr. Carla Mulder. Het boeket
van 25 mei is gegaan naar Hans Brouwer.
Voor het doorgeven van gebedsintenties en
adressen naar wie de bloemen zouden kunnen
gaan:
Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of
kadrvsecretariaat@gmail.com

 13 juli 19:00 uur
8e zondag na Pinksteren
(10e in de reeks)

Bereikbaarheid Pastoors:
Pastoor Wim de Boer, Tel: 0235371620
Email: deboer43@kpnmail.nl
Pastoor Henk Schoon, Tel: 0302657776
Email: h.schoon@live.nl
Let op: pastoor Wim de Boer is op vakantie van
23042013 tot eind juni 2013.

Dankwoord
Lieve mensen,
Bedankt voor alle steun na het overlijden
van Ma, dit heeft ons goed gedaan.
Richard en Thea Reurings

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur
dan een mail naar nieuwsbriefkadrv@gmail.com
of laat het weten aan een van de
werkgroepleden.

