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Viering zaterdag 12 oktober
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 feestelijke 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

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.

Zo geven we vorm aan de gemeenschap die
gegrondvest is op de liefde van de Vader. Deze
liefde blijkt uit zijn wil waarmee Hij onze Heer,
Jezus Christus, uit de doden heeft opgewekt
om allen voor te gaan op de weg naar het leven,
en ze te redden en te behouden. Zo zijn de
levenden én de gestorvenen, de heiligen die ons
zijn voorgegaan én allen die door de doop zijn
geheiligd, verenigd in de liefde die volgens de
bijbel ‘sterk is als de dood’, maar ik vermoed
zelfs ‘sterker’!
Na afloop van dit samenzijn is er koffie en thee
en gelegenheid tot ontmoeting.
* Overledenen waarvoor gedachtenis wordt
gehouden zijn Martinus Antonius (Tinus) van
Leeuwen en Mien Reurings Aarsman.
Pastoor Henk Schoon

Willibrord dag op zaterdag 9
november
Anders dan gebruikelijk is de viering van 9
november in de Veenhartkerk niet ’s avonds om
19.00 uur, maar al ’s middags om 16.00 uur.

Viering zaterdag 26 oktober
Op zaterdag 26 oktober vieren we het feest
van Allerheiligen. Ook is er gedachtenis
van alle overledenen in de gebeden waarin
de namen worden genoemd van hen die
het afgelopen jaar of kort daarvoor zijn
overleden*. Voor ieder persoon brandt in
de dienst een kaars. Eén kaars brandt voor
alle anderen waarvan niet de naam is
genoemd, maar waarvoor evengoed
gedachtenis wordt gehouden. Voor iedere
aanwezige is er de gelegenheid om naar
voren te komen en een waxinelichtje aan te
steken ter gedachtenis van een overleden
dierbare.

Bijzonder is dat Gerard Vlutters, voorafgaande
aan de viering met de aanwezigen, zal spreken
over de persoon van Willibrord en wat de
invloed kan zijn van zijn werk en zijn leven op
ons. Aanvang 13.00 uur.
Het zal zeker een interessante en boeiende
middag worden. Leden van de oudkatholieke
werkgroep Sint Willibrord zullen ook aanwezig
zijn. Verder is ieder ander, die ook
geïnteresseerd is, van harte welkom.
Pastoor Henk Schoon

Stand van zaken jaarproject
2013

Stand van zaken parochie in
oprichting

Op 21 september zijn na de viering weer de
collectebussen voor het jaarproject 2013
geleegd. Er zat € 48,60 in de
collectebussen, dit is inclusief een bedrag
van € 27 die de verkoop van het restant van
de ingezamelde boeken heeft opgeleverd.
De tussenstand voor het jaarproject 2013
is: € 606,92

Op 7 september 2013 is een brief verzonden
aan Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem,
van de OudKatholieke Kerk van Nederland,
namens 34 deelnemers aan de vieringen van
Katholiek Alternatief De Ronde Venen. In deze
brief vragen de deelnemers aan de bisschop
om de oprichting van een OudKatholieke
parochie in Mijdrecht en de aanstelling van een
OudKatholiek pastoor voor deze parochie in
oprichting.

U kunt uw gift in de collectebus deponeren,
maar u kunt uw gift ook overmaken op
ons ING bankrekeningnummer 9431958
(IBAN: NL19 INGB 0009 4319 58)
t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde
Venen, te Wilnis.
Vermeldt u daarbij: Jaarproject 2013,

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 7 sept. 2013: € 157,30
Opbrengst collecte 21 sept. 2013: € 119,08
Giften aan KADRV 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.

Middels de bijgevoegde formulieren hebben
deze deelnemers hun toegezegde steun voor
de oprichting van de parochie met hun
handtekening bekrachtigd en daarbij de wens
te kennen gegeven als lid of gastlid in deze
OudKatholieke parochie te worden
opgenomen. Na verzending van de brief zijn er
nog enkele mensen bij gekomen, met het
verheugende resultaat dat naar alle
waarschijnlijkheid op 11 januari 2014 van de
deelnemers aan de vieringen er 30 als gastlid
en 6 als lid zullen worden opgenomen in de
nieuw op te richten OudKatholieke parochie
van Mijdrecht.
Dit zal gebeuren in een feestelijke dienst,
waarin de bisschop van Haarlem zal voorgaan,
samen met de beide pastoors Wim de Boer en
Henk Schoon. Hierover later meer.
Allereerst wil ik u mede namens mijn collega
Wim de Boer uit ons hart oprechte dank
zeggen voor het vertrouwen dat 36 mensen
stellen in de toekomst van deze gemeenschap
die in oktober 2013 drie jaar bestaat. De dank
betreft ook hun vaste wil en hun besluit om het
goede dat in de afgelopen jaren is gegroeid
met eigen inzet en met hulp van de Oud
Katholieke kerk, waartoe men wil behoren,
verder uit te bouwen.
Het plan voor de oprichting van een Oud
Katholieke parochie in Mijdrecht is door alle
ondertekenaars gelezen. In dit plan is vier jaar
uitgetrokken om stapsgewijs toe te groeien
naar een parochie die met eigen bijdragen een
pastorale aanstelling van 0,2 fte kan
bekostigen. Wanneer deze pastorale
aanstelling eerder kan ingaan, zo mogelijk per

1 januari 2014, zal dit naar verwachting
bijdragen aan de groei van deze
gemeenschap en het plan helpen te doen
slagen. Mogelijk zal een beroep gedaan
moeten worden op financiële steun van de
OudKatholieke kerk om dit vanaf 1 januari
2014 te kunnen verwezenlijken. Maar
uitgaande van de geplande groei, zal de
gemeenschap sterk genoeg zijn gegroeid
om deze last na vier jaar zelf te kunnen
dragen.
Het blijft mogelijk om u aan te sluiten bij
deze groep van 36 mensen, ook nu de brief
aan de bisschop al is verstuurd. Nog meer
mensen erbij zal de onderlinge band
versterken, juist nu het moment is
aangebroken dat de gemeenschap van
Katholiek Alternatief een nieuwe vorm gaat
aannemen en een beslissende stap gaat
zetten op de weg naar haar toekomst. Het
zal mooi zijn als we die weg zoveel mogelijk
gezamenlijk gaan.

We hopen ook dat hij ons kan uitleggen hoe
‘macht en gezag’ kan bijdragen aan het doel
van de Kerk om te dienen als middel en
werkzaam teken van Gods redding op aarde.
Het zou fantastisch zijn als hij een grote groep
betrokken mensen zou aantreffen
op deze avond. Komt u ook?

De avond wordt gehouden in de OBS
Molenland, Molenwiek 48,3642 BS Mijdrecht.
Aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis.
Pastoor Henk Schoon

Informatieavond 12 november
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.

Aanmelden of informatie kan bij een van de
pastoors, of bij Mariëtte Fakkeldij.

Informatieavond 15 oktober
Op de informatieavond van dinsdag 15
oktober zal Dirk Jan Schoon, de Oud
Katholieke bisschop van Haarlem, geen
onbekende van de deelnemers aan de
vieringen, spreken over:

De avond wordt gehouden in de OBS
Molenland, Molenwiek 48,3642 BS Mijdrecht.
Aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis.
U bent allen van harte welkom.
Pastoor Henk Schoon

"Wie heeft het voor het zeggen? Over macht
en gezag in de kerk."
Op de vraag ‘Wie heeft het voor het
zeggen?’ is geen eenduidig antwoord te
geven. Is dat één persoon in het bijzonder,
of zijn wij dat eigenlijk allemaal met elkaar?
Waarom is er eigenlijk een bisschop in de
kerk?

Wie helpt ons een handje?

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen
lezen zijn er flyers gedrukt om nog meer
naamsbekendheid te geven aan onze
geloofsgemeenschap.
Deze flyers moeten in de loop van dit jaar nog
bezorgd worden, voor het grootste gedeelte in
Bisschop Dirk Jan hoopt de aanwezigen met Mijdrecht. Wie wil ons een handje helpen en
een paar straten voor zijn/haar rekening nemen.
respect en op pastorale wijze te kunnen
Vele handen maken immers licht werk.
meenemen in de bespreking van een
U kunt een pakketje bij mij ophalen. Graag even
onderwerp dat moeilijk is vanwege pijnlijke
herinneringen die het kan oproepen door de vooraf een telefoontje, mijn nummer is 283431.
ervaringen met macht en gezag in de kerk.
Elly Samsom

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 ‘Katholiek Alternatief De
Ronde Venen’

Altaarbloemen
Elke viering worden de altaarbloemen aan
iemand gegeven. De boeketten van 7
september zijn gegaan naar mevr. Miep Bakker
en de familie Fakkeldij. Het boeket van 21
september is gegaan naar mevr. van Leeuwen.
Voor het doorgeven van gebedsintenties en
adressen naar wie de bloemen zouden kunnen
gaan:
Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of
kadrvsecretariaat@gmail.com

 12 oktober 19:00 uur
21e zondag na Pinksteren (23e in de
reeks) 3jarig bestaan, inzameling actie
voedselbank
 26 oktober 19:00 uur
Allerheiligen (na dienst gedachtenis
allerzielen)
 9 november 16:00 uur
H.Willibrordus, apostel der Nederlanden
 23 november 19:00 uur
Laatste zondag na Pinksteren

Agenda Aalsmeer
 27 oktober 16:00 uur
 24 november 16:00 uur

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297328333.
website: www.oudkatholiekekerk.nl/
aalsmeer/

Vervoer naar de Veenhartkerk
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.

Bereikbaarheid Pastoors:
Pastoor Wim de Boer, Tel: 0235371620
Email: deboer43@kpnmail.nl
Pastoor Henk Schoon, Tel: 0302657776
Email: h.schoon@live.nl
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur
dan een mail naar nieuwsbriefkadrv@gmail.com
of laat het weten aan een van de werkgroep
leden.

