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Nieuwsbrief
We zitten midden in de zomertijd. De één is op vakantie, de ander gaat nog of is al weer terug
van vakantie. We komen tot rust en doen het even rustiger aan.
We kunnen terugkijken op een fraai parochieuitje naar Culemborg, waar we een mooie viering
hebben bijgewoond en gastvrij zijn ontvangen. Zie het verslag in deze nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor speciale collectes in de komende tijd.
Albert Geerdinck
Ongeval Albert Geerdinck
Albert Geerdinck is in de nacht van donderdag 30 juli op vrijdag 31 juli van de trap gevallen en
ligt sinds vrijdag 31 juli in het ziekenhuis te Woerden .
Bij de val heeft hij 6 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een gekneusde long
opgelopen. Albert ligt momenteel op de intensive care vanwege zijn gekneusde long, maar
Emmy verwacht dat als het goed blijft gaan hij binnenkort naar een andere afdeling mag.
We zijn erg geschrokken van dit bericht en leven mee met Albert en Emmy.
Wij wensen Albert en Emmy sterkte toe en hopen dat de genezing van Albert voorspoedig zal
verlopen.
Namens de parochie i.o., Dick van Leeuwen

Kerkdiensten
zaterdag 15 augustus 2015 Eucharistieviering van het
Ontslapen van de H.Maagd Maria
lezingen: Jezus Sirach 24, 78 en 1015, 1 Korintiërs 15, 2026
en Lucas 1, 4655.
zaterdag 29 augustus 2015 Eucharistieviering van de 14e
Zondag na Pinksteren (17e in de reeks) lezingen: Deuteronomium 10, 1221, Efeziërs 6, 10
20 en Marcus 7, 123.

Voorwoord 15 augustus
Er wordt wel eens beweerd: OudKatholieken hebben geen Maria. Sommigen geloven dat en
dat is jammer. Want Maria, de moeder van de Heer, is een belangrijk figuur in het geloof voor
veel vrouwen die zich met haar identificeren. Maar dat geldt niet alleen voor vrouwen. Zij is
een belangrijk figuur voor álle mensen die zich door God tot in hun binnenste aangesproken
voelen en met hem een persoonlijke band hebben. Door haar band met Christus kan zij
worden beschouwd als ‘ons aller moeder’ waarmee de kerk als geheel zich in alle tijden kan
identificeren.

De bewering dat OudKatholieken geen Maria zouden hebben, komt waarschijnlijk door het feit
dat OudKatholieken diverse uitspraken in de RoomsKatholieke kerk over Maria hebben
afgewezen. Ook al waren die uitspraken tot dogma’s verheven, ze bleken niet gegrond in de
verhalen van de bijbel, maar bedacht te zijn door de leiding van deze kerk in een klimaat van
overdreven Mariaverering.
Met de viering van het Ontslapen van de H.Maagd Maria op
15 augustus treden we echter in het voetspoor van de kerk
van de eerste eeuwen, op goede bijbelse gronden. We zijn
verbonden met alle kerken die haar heengaan vieren, met
name de Oosters Orthodoxe kerken. Want in het Oosten werd
dit Mariafeest gevierd lang voordat het in het Westen werd
ingevoerd.
Met de christenen uit het Oosten noemen wij dit feest daarom:
‘dormitio Mariae’, wat betekent: ‘Ontslapen van Maria’.
Dat is anders dan de RoomsKatholieke kerk die dit feest
‘Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming’ of ‘Maria Hemelvaart’
is gaan noemen, vergelijkbaar met de naam van het dogma ‘Maria Tenhemelopneming’ uit
1950. Maar de bijbelverhalen getuigen niet van de hemelvaart van Maria, maar van haar
moederschap van de Heer als maagd. Vanwege deze bijzonderheid kan het heengaan van
deze vrouw worden beschouwd als een gebeurtenis die het waard is om gevierd te worden, de
eeuwen door. Viert u dit Mariafeest met ons mee? Graag tot ziens in de Veenhartkerk op 15
augustus!
Pastoor Schoon
Voorganger in deze viering is Pastoor Voorn uit Delft.
NB: Voor wie meer wil weten over Maria in het oudkatholieke geloof:
http://www.okkn.nl/pagina/1196/maria_in_het_oudkatholicisme

Voorwoord 29 augustus
In de bijbel staan veel geboden die te maken hebben met reinheid. Wij kennen ook wel
gebruiken in de liturgie die te maken hebben met reinheid. De priester wast de handen
voorafgaand aan de maaltijd van de Heer. Hij reinigt ook zijn handen en het vaatwerk na de
maaltijd. Je kunt ze afdoen als nutteloze regels, zoals een collega uit een andere kerk ooit
tegen mij zei: mijn handen was ik wel in het toilet, dat hoef ik niet te doen in de kerk.
Toch staan die reinheidsgeboden in het hart van
de Tora, de eerste vijf boeken van de Bijbel. En
wat in het midden ergens van staat is in de bijbel
vaak heel belangrijk! Een bewijs daarvan is dat
de bijbel over reinheid uitgebreid spreekt. Dat
komt aan bod in het evangelie van Marcus, dat
gelezen zal worden in deze viering van 29
augustus. Je moet de rituele reinheid natuurlijk
niet gaan inruilen voor een ware reinheid die in
de mens zit.

Dat zou te makkelijk zijn. De zin van het doen van geboden en van rituele gebruiken is juist
dat ze het mogelijk maken om te verinnerlijken wat een mens geschikt maakt om tot het
altaar te naderen. Het doen van uiterlijke reinheidsgeboden en –rituelen heeft altijd zin omdat
het de mens ook innerlijk geschikt maakt. Hoe dat in elkaar steekt, en wat voor effect dat kan
hebben op een mens, vertel ik u in de preek van deze viering. Graag tot ziens in deze viering,
waar we samen te gast zijn bij de maaltijd van de Heer.
Pastoor Schoon

Verslag
Parochieuitje 21 juni 2015
Zondag 21 juni, de dag van ons parochieuitje, gingen we met een 15tal mensen van onze
parochie op weg naar de Oudkatholieke parochie van de HH Barbara en Antonius te
Culemborg voor de eucharistieviering om 10.00 uur.
Pastoor Henk Schoon en diaken Frank Duivenvoorde waren de voorgangers en het koor
Cantare o.l.v. Theo van Dijk zorgde voor de muzikale omlijsting.
Diaken Frank had een prachtige preek over de storm op het meer van Galilea en refereerde
daarbij ook aan de stormen waar ieder van ons in zijn leven wel eens mee te maken heeft
gehad.
Het koor Cantare zong de (voor hen zo goed als nieuwe) Missa Brevis in D van Mozart en de
voorbeden werden zowel door iemand van Culemborg als door een van ons uitgesproken.
Een prachtige viering met als afsluiting de ontmoeting na de mis met de parochianen van
Culemborg. De koffie stond klaar en we werden verwend met een heerlijk stukje taart. Het
deed me een beetje denken aan de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Als je dacht dat
het gebak op was werd er weer een nieuwe schaal binnengebracht. Jammer dat de regen met
bakken uit de lucht kwam waardoor het niet mogelijk was in de prachtige tuin te zitten. Maar
dat deed niet af aan de gezelligheid. Tot slot was er nog een prima verzorgde lunch inclusief
een heerlijke kop soep, waar iedereen zichtbaar van genoot. De geplande wandeling na de
lunch moest helaas worden afgeblazen vanwege de aanhoudende regen.
Culemborg, nogmaals vanaf deze plaats bedankt voor jullie hartelijke ontvangst. Wat ons
betreft voor herhaling vatbaar.
Elly Samsom

Mededelingen
Financiën
Opbrengst collectes:
13 juni 2015 € 89,32
18 juli 2015 € 114,20
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2015 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer NL19 INGB 0009 4319 58 t.n.v. Katholiek
Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis. Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift
2015.

Speciale collectes
Collecte voor het 3e kwartaal: Opleiding OKK
Voor het 3e kwartaal is door de werkgroep besloten om een extra collecte te doen voor de
opleiding van de OudKatholieke Kerk. Een kerk die zichzelf serieus neemt, zal ook haar
opleiding serieus nemen. Niet alleen de veelzijdige toerusting van toekomstige ambtsdragers,
maar ook het wetenschappelijk werk is daarbij belangrijk. Zowel voor het eigen verstaan als
voor de legitimatie naar de buitenwereld toe is het van belang dat er op gezette tijden
wetenschappelijke publicaties over het oudkatholicisme in de brede zin het licht zien.
Het seminarie kost geld, veel geld, dat maar ten dele door de overheid ter beschikking wordt
gesteld. Naast bijdragen in de tekorten door verschillende kerkelijke fondsen is uw steun
daarom hard nodig.
Collecte voor het 4e kwartaal: Ontwikkelingssamenwerking
Voor de collecte van het 4e kwartaal is gekozen voor een collecte voor
Ontwikkelingssamenwerking. De collecte voor Ontwikkelingssamenwerking is dit jaar bestemd
voor een project in Sayuni, in het zuiden van Tanzania. Hier heeft 20 jaar geleden een groep
jonge vrouwen een eigen zustergemeenschap opgezet. Hun doel is om het leven met elkaar te
delen, zoals het Evangelie ons oproept te doen. De groep is intussen verdubbeld in omvang en
de zusters zetten zich volledig in om tot steun en hulp te zijn voor hun weidse, maar arme
regio. Hun kleine kliniek bouwen we nu samen om tot een echt gezondheidscentrum, dat
inmiddels al een enorme trekker is in de verre omgeving. Voor hun moedige stap voorwaarts
vragen wij uw steun in gebed en geld.

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

Vervoer naar de Veenhartkerk
Wilt u graag 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.

Altaarbloemen, gebedsintenties
Gebedsintentie.
29 augustus 2015: jaargedachtenis van Coby de Rijk.
Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
13 juni 2015 ging naar Ruud Okkerman
18 juli 2015 ging naar Wilma ten Haaf
Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen
gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor
Pastoor Henk Schoon, Tel: 0302657776
Email: h.schoon@live.nl
In verband met de afwezigheid van pastoor Henk Schoon van 27 juli t/m 18 augustus zal
pastoor Paul Brommet in urgente gevallen beschikbaar zijn als pastorale waarnemer van onze
parochie.
Zijn emailadres is pbrommet@gmail.com
Telefonisch contact loopt via Bea Dalebout: 0297287428 of 06165 70 712.

Agenda Aalsmeer
Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297328333.
Volgende diensten:

30082015 16:00 uur
27092015 16:00 uur
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl

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

