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Viering zaterdag 7 september –
Geboorte heilige maagd Maria

(afbeelding ‘visitatie’ door Jan Fransz Verzijl, oud
katholieke parochie Gouda)

Op 8 september viert de kerk een Mariafeest
dat uit het oosten werd overgenomen. Het
feest is geinspireerd op een geschrift uit het
midden van de tweede eeuw, waarin Joachim
en Anna lijden onder kinderloosheid wat in die
tijd een echte schande was. Joachim vlucht
de woestijn in. Anna denkt dat haar man dood
is en klaagt tot God over haar weduwschap
en kinderloosheid. Een engel komt haar
zeggen dat God haar gebed heeft gehoord en
dat zij in verwachting is. Uit dankbaarheid
belooft zij het kind aan God te wijden. De
engel brengt het bericht van zijn vrouw ook
over aan Joachim die gelijk terugkeert naar
huis. Beiden omhelsen elkaar als ze elkaar
weer zien in de gouden poort van Jeruzalem.
Als Anna het kind heeft gekregen, een
dochter, noemt zij het Maria.
De wijze waarop Anna zwanger wordt is
wonderbaarlijk en zegt iets over het kind dat
bijzonder is: Maria. Dat zij moeder van de
Heer zal worden is nog wonderbaarlijker dan
haar eigen geboorte.

Maar je kunt hieraan al aflezen hoe Maria al
vanaf haar geboorte als een belangrijke
persoon wordt beschouwd in de kerk.
Het geschrift van Joachim en Anna is apocrief
en behoort niet tot de canon van de heilige
schrift. Het wordt dus niet gelezen in de
viering van zaterdag 7 september. We krijgen
dus niets te horen over de geboorte van
Maria. Wel lezen we over een andere
gebeurtenis: het bezoek van Maria aan haar
nicht Elisabeth als zij beiden in verwachting
zijn. We lezen die in het evangelie van Lukas,
maar ook in het eerder genoemde geschrift
wordt over deze visitatie verteld. Het belooft
een mooie viering te worden met een boeiend
thema.
Gedachtenissen:
> Jaargedachtenis van mevr. Coby de Rijk
Pastoor Henk Schoon

Viering van 21 september
In het evangelie van deze viering gaat het over
verkwisting. Iemand scheldt een gedeelte van
de schulden kwijt die mensen hebben bij
degene van wie hij geld en goederen beheert.
Kan dat zomaar? Een doordringende vraag
aan ons allemaal die leven in een wereld,
waarin de economische wetten gelden dat
schulden moeten worden terug betaald, liefst
met rente. Kwijtschelding gaat tegen zulke
wetten in, maar kan beide partijen bevrijden
van de verplichtingen die beiden, schuldeiser
en schuldenaar, in de greep houdt. Bij
kwijtschelding begrijpen beide partijen dat het
soms nodig is om elkaar iets extra te gunnen
boven wat gebruikelijk is, zo nodig verlies te
nemen, om de huishouding (economie) van de
wereld gezond te houden. Als de rijke man in
de gelijkenis beeld is voor God zelf denk ik dat
hij alleen maar blij is als wij, zijn dienaren en
dienaressen, kwistig zijn met het verdelen van

zijn genadevolle gaven, en niet op een onsje
meer of minder letten, of niet al te strikt
kerkelijke regels bedenken voor het mogen
ontvangen van de sacramenten.
Pastoor Henk Schoon

IBAN nummer KADRV
bankrekening
Met ingang van 1 februari 2014 worden alle
bankrekeningnummers in Nederland
omgezet naar een IBAN nummer.
Ons bankrekeningnummer verandert van
9431958 naar NL19 INGB 0009 4319 58.
Tot 1 februari 2014 kunt u nog gewoon het
oude bankrekeningnummer 9431958
gebruiken.

Financiën
Opbrengst collecte 13 juli 2013:
€ 111,60
Opbrengst collecte 27 juli 2013:
€ 109,17
Opbrengst collecte 10 augustus 2013:
€ 118,80
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 (IBAN:
NL19 INGB 0009 4319 58) t.n.v. Katholiek
Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis.
Vermeldt u daarbij uw naam en de
mededeling gift 2013.

Priesterwijding

De bisschop van Haarlem
heeft zijn voornemen
bekend gemaakt om
diaken Erna Peijnenburg
tot priester te wijden op
zaterdag 19 oktober a.s.,
de gedenkdag van de
heilige profeet Joël. De
feestelijke wijding zal
plaatsvinden tijdens een
Pontificale
Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Agnes aan de
Voorstraat 112 te Egmond aan Zee en begint
om 14.00 uur. Na afloop van de dienst is er
gelegenheid de wijdeling geluk te wensen in ’t
Verenigingsgebouw Egmond.
Mw. drs. E.W.M. Peijnenburg werd op 1 juni j.l.
diaken gewijd in de kathedrale kerk van de HH.
Anna en Maria te Haarlem. Zij is als diaken
werkzaam in de functie van assisterendpastor.
Ook na haar priesterwijding zal zij belast blijven
met de pastorale zorg voor de parochie van de
H. Laurentius in Alkmaar. Dit is de vierde
priesterwijding van dit jaar in de OKKN.
Een aantal leden van het KADRV kennen Erna
van een informatieavond in 2012. Zij zal ook de
leiding hebben over de door onze gemeenschap
geplande retraite begin 2014 in Wahlwiller.
De wijdeling is afkomstig uit de RKK en is daar
vele jaren werkzaam geweest als pastoraal
werkster. Maar aan haar verlangen priester te
worden kan in het RK kerkgenootschap geen
gehoor worden gegeven. De nieuwe paus
Franciscus heeft vrij recent nog eens bevestigd
dat het vastligt dat dit ook in de toekomst niet
voor vrouwen mogelijk zal zijn. Zelfs een
discussie over dit onderwerp mag niet gevoerd
worden. We gaan er vanuit dat een aantal leden
van onze gemeenschap de wijding willen
bijwonen. Misschien kunnen er onderling
afspraken gemaakt worden over het vervoer
naar Egmond aan Zee. U leest daar meer over
in de oktobernieuwsbrief.
Elly Samsom zal het vervoer regelen.
U kunt het aan haar doorgeven als u mee wilt
naar deze bijzondere viering.
Tel.: 0297283431. Mob: 0653573719
Pastoor Wim de Boer

Driejarig bestaan Katholiek
Alternatief De Ronde Venen
(KADRV) met actie voor de
Voedselbank.
Op zaterdag 12 oktober 2013 hopen we als
geloofsgemeenschap ons driejarig bestaan
te vieren. Het wordt een feestelijk dienst,
waarin beide pastores zullen voorgaan. Ook
Huisorkest Vos werkt aan deze viering mee.
Een driejarig bestaan is in het licht van de
eeuwigheid nauwelijks interessant, maar
voor alle betrokkenen is het een klein
wonder. Wie had gedacht dat dit mogelijk
zou zijn. Een plek om te schuilen, te huilen
en daarna naar de toekomst te kijken. Een
plek, die dankzij de gastvrije medewerking
van de Veenhartgemeente, ook ons ’thuis’
is geworden.
We willen als gemeenschap midden in het
leven van De Ronde Venen staan, daarom
willen wij een actie houden voor de
Voedselbank.
Enige tijd geleden heeft ondergetekende
kennisgemaakt met de mensen die zich
inzetten voor de Voedselbank. Men beschikt
over een ruimte die belangeloos wordt
afgestaan door de Evangelische gemeente
‘De Weg’ . In het gesprek dat ik met een
aantal vrijwilligers mocht hebben hoorde ik
dat ruim vijftig gezinnen gebruik maken van
de Voedselbank. Sommigen voor langere
tijd, anderen als overbrugging tussen de tijd
dat men werkeloos wordt en de eerste
uitkering ontvangt.
Niet iedereen heeft n.l. voldoende financiële
reserves om deze tijd te overbruggen.

Wij als KADRV besteden ook bewust aandacht
aan de diaconale opdracht van de Kerk.
We doen dat o.a. door ons jaarproject. Vorig
jaar was de opbrengst bestemd voor een
Scholarship project in de Filippijnen, dit jaar
voor de zusters van de congregatie ‘Dochters
van Maria’ van de Koptische Kerk van Egypte.
Maar daarnaast mag de nood in eigen land, ja,
en in eigen omgeving eveneens niet worden
vergeten.
Vandaar hier de oproep om op zaterdagavond
12 oktober een gave in natura mee te nemen
naar de Veenhartkerk. In deze Nieuwsbrief vindt
u een lijst met artikelen die de Voedselbank
graag wil ontvangen. U vindt deze lijst ook op
onze website.
Mochten er lezers zijn die niet in staat zijn om
op 12 oktober aanwezig te zijn dan kan men
zijn/haar gave ook brengen bij de Fam.
Dalebout, de Vang 13, Mijdrecht. Tel.0297
287428
Pastoor Wim de Boer

Wordt vriend of vriendin van het
Katholiek Alternatief De Ronde
Venen (KADRV)
Er zijn nogal wat mensen die
geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van
onze geloofsgemeenschap. Immers we
lezen veel over kerksluitingen, slinkend
kerkbezoek en wij proberen iets nieuws te
beginnen. De belangstelling vertaalt zich
meestal in een gratis abonnement op onze
Nieuwsbrief. Het betreft niet alleen een flink
aantal lezers binnen De Ronde Venen,
maar ook een groep oudkatholieke lezers
verspreid over ons land en zelfs uit België.
Die interesse blijkt ook met enige regelmaat
uit het overmaken van een financiële
bijdrage op ons bankrekeningnummer. Een
goed voorbeeld daarvan is onze gehouden
actie voor de aanschaf van een nieuw
kazuifel. Dankzij particuliere bijdragen uit de
OKKN waren we in staat niet één maar
twee kazuifels aan te schaffen.
De opbouw van een nieuwe
geloofsgemeenschap kost veel geld en het
is moeilijk om aan voldoende financiële
middelen te komen. We redden het alleen
dankzij een kleine subsidie van de Oud
Katholieke kerk en daarom zijn we op het
idee gekomen om een Vriendenkring
KADRV op te richten.
Om deze Vriendenkring KADRV te
promoten is hierover recent een artikel
aangeboden aan alle parochiebladen
binnen de OKKN.
Maar we hopen natuurlijk ook op de lezers
van de Nieuwsbrief binnen De Ronde
Venen.
Meldt u aan als vriend of vriendin door een
gift over te maken op ons ING
bankrekeningnummer 9431958 (IBAN:
NL19 INGB 0009 4319 58) t.n.v. Katholiek
Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis,
onder vermelding van ‘Vriendenkring
KADRV’.
Wij van onze kant zullen u op de hoogte
houden van al onze activiteiten.
Pastoor Wim de Boer

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

Om te noteren in uw agenda
Er zijn in het najaar twee informatieavonden
gepland.
Op dinsdag 15 oktober zal de bisschop van
Haarlem, dr. Dick Schoon, in ons midden zijn.
Hij zal spreken over wie de kerk leidt.
Op dinsdag 12 november komt de rector van
het OudKatholieke Seminarie pastoor dr.
Mattijs Ploeger naar Mijdrecht. Hij zal spreken
over de eucharistische tegenwoordigheid van de
Heer.
De avonden worden gehouden in de OBS
Molenland, Molenwiek 48,3642 BS Mijdrecht.
Aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis.
Meer uitgebreide informatie leest u in de
oktobernieuwsbrief

Een kerk die niet werft……….
Wie zich verdiept in het onderwerp
‘parochieopbouw’ komt nogal eens de
uitspraak tegen ‘Een kerk die niet werft
sterft’. Anders gezegd als een
geloofsgemeenschap in stand wil blijven, ja
zelfs wil groeien, dient zij zich vooral te
richten op ‘kwaliteit en kwantiteit’.
In onze gemeenschap Katholiek Alternatief
De Ronde Venen (KADRV) proberen wij
daar aan te werken, waarbij we ons
realiseren dat dit heel wat inspanning kost.
Bij kwaliteit denken we aan een goede
liturgie met een relevante prediking, verder
ook aan gespreksgroepen en het persoonlijk
pastoraat e.d..
Bij kwantiteit staat voorop dat een christen
een missionaire levenshouding dient te
hebben. In de ontmoeting met de ander
liggen de beste kansen. Maar we kunnen
daarbij ook denken aan het regelmatig
adverteren, berichtjes in huisaan
huisbladen, posters en flyers.
Flyer ‘ Wie zijn wij?’
De werkgroep heeft een groot aantal flyers
met bovenstaande titel laten vervaardigen
op A5 formaat in full colour. Het ontwerp is
van de hand van Hans Luiting uit Overveen,
die ook ons logo ontwierp. Michael Maas uit
Haarlem stond ons technisch terzijde.
De werkgroep wil in de loop van dit jaar
deze flyers laten verspreiden in Mijdrecht en
Wilnis. We hopen zo onze
geloofsgemeenschap verdere bekendheid te
geven.
Gezocht:
Voor de verspreiding zoeken we een jongen
of meisje die tegen een vergoeding met
enige regelmaat een aantal flyers wil
verspreiden. Kent u iemand die daarin is
geïnteresseerd? Hij/zij kan dan contact
opnemen met Elly Samsom, tel. 283431
mob: 0653573719
Pastoor Wim de Boer

Wat wil de Voedselbank graag
ontvangen?
In glas of blik: Groente, vruchten, worst, soep,
augurken, olijven.
Mayonaise, slasaus.
Jam, appelstroop, honing.
Macaroni met saus.
Hagelslag.
Noten, chips, zoutjes.
Koek, ontbijtkoek, beschuit, crackers.
Snelfilter gemalen koffie, thee, suiker, cacao.
Houdbare vruchtensap, limonade, chocomel,
Toiletpapier, keukenrol, tissues.
Zeep; handen, douche.
Shampoo, bodylotion.
Zeep/poeder voor wasmachine.
Tandpasta, tandenborstels.

Stand van zaken jaarproject 2013
Op 10 augustus zijn na de viering weer de
collectebussen voor het jaarproject 2013
geleegd. Er zat € 22,56 in de collectebussen.
De tussenstand voor het jaarproject 2013 is:
€ 558,32.
U kunt uw gift in de collectebus deponeren,
maar u kunt uw gift ook overmaken op
ons ING bankrekeningnummer (IBAN: NL19
INGB 0009 4319 58)
t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde
Venen, te Wilnis.
Vermeldt u daarbij: Jaarproject 2013, KADRV

Altaarbloemen
Elke viering worden de altaarbloemen aan
iemand gegeven. Het boeket van 13 juli is
gegaan naar Gert Balvert. Het boeket van 27
juli is gegaan naar mevr. van Dijk. De
boeketten van 10 augustus zijn gegaan naar de
fam. van der Vaart en mevr. A. Dentener.
Voor het doorgeven van gebedsintenties en
adressen naar wie de bloemen zouden kunnen
gaan:
Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of
kadrvsecretariaat@gmail.com

Parochie in oprichting

Vervoer naar de Veenhartkerk

Op zaterdag 7 september zal een brief aan
bisschop Dirk Jan worden verstuurd
namens de mensen die een formulier
hebben ondertekend. Daarin vragen zij
gezamenlijk aan de bisschop om binnen de
OudKatholieke Kerk een nieuwe katholieke
parochie in Mijdrecht op te richten.
Inmiddels hebben meer dan 20 personen
het formulier ingevuld en daarop
aangegeven dat zij als lid of gastlid willen
bijdragen aan de totstandkoming van deze
parochie. Als de bisschop het verzoek
inwilligt zal in de viering van zaterdag 11
januari 2014 worden begonnen aan een
periode van vier jaar. Het plan is dat na vier
jaar de groep zodanig is gegroeid in geloof,
in getal, en in (financieel) vermogen dat de
stichting van de parochie een feit is. In de
tussenliggende jaren zal van de Oud
Katholieke Kerk worden gevraagd om
jaarlijks een bijdrage te doen, zodanig dat
een eigen pastoor kan worden aangesteld.
Uiteindelijk hoopt de parochie zelf de
middelen te kunnen opbrengen die nodig
zijn om een eigen pastoor te bekostigen.

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. 283431 (Elly Samsom) en zij gaat het voor
u regelen.

Wie mee wil doen met deze groep kan zich
nog aanmelden. Het mooiste is als u dat
binnenkort doet zodat de bisschop ook uw
naam kan lezen bij de lijst van
ondertekenaars en u als lid of gastlid van
deze nieuwe parochie kan verwelkomen.
Wie meer bedenktijd nodig heeft kan zich
ook na 7 september nog aanmelden.
Voor wie geen lid of gastlid wil worden van
de nieuwe parochie verandert er niets. Zij
blijven even welkom als altijd.
Aanmelden of verzoek om meer informatie
kan bij Mariëtte Fakkeldij telefoon
0683239427 of Dick van Leeuwen, telefoon
0297286369. Beide pastoors, Wim de Boer
en Henk Schoon, zijn bereid in een
persoonlijk gesprek eventuele vragen te
beantwoorden.
Pastoor Henk Schoon

Agenda ‘Katholiek Alternatief De
Ronde Venen’
 7 september 19:00 uur
Geboorte heilige maagd Maria
 21 september 19:00 uur
H.Matteüs, apostel en evangelist,
 12 oktober 19:00 uur
21e zondag na Pinksteren, 3 jarig
bestaan, inzamelactie voedselbank
 26 oktober 19:00 uur Allerheiligen (na de
dienst gedachtenis allerzielen)

Agenda Aalsmeer
 14september 11:00 uur
Open Monumentendag
 29 september 16:00 uur
– 27 oktober 16:00 uur.
Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297328333.
website: www.oudkatholiekekerk.nl/aalsmeer/

Bereikbaarheid Pastoors:
Pastoor Wim de Boer, Tel: 0235371620
Email: deboer43@kpnmail.nl
Pastoor Henk Schoon, Tel: 0302657776
Email: h.schoon@live.nl
Pastoor Wim de Boer is wegens vakantie
afwezig van 16 augustus tot eind september.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur
dan een mail naar nieuwsbriefkadrv@gmail.com
of laat het weten aan een van de
werkgroepleden.

