Nieuwsbrief november 2015
We kunnen terugkijken op een mooie viering op 10 oktober, waarin wij ons
vijfjarig bestaan vierden, onder veel belangstelling! Zie het verslag in deze
nieuwsbrief.
We stonden op 31 oktober stil bij Allerheiligen en Allerzielen,
gedenkwaardige momenten.
Ook is op deze dag de jaarvergadering van onze parochie gehouden, mede
ter voorbereiding op de komende synodevergadering in november. In de
volgende nieuwsbrief zal daarvan verslag worden gedaan. Wat de Synode
gaat behandelen leest u in deze nieuwsbrief, bovendien zal Edwin Vos de
gelegenheid krijgen om een beeld te schetsen van onze parochie i.o.
Deze maand weer twee mooie vieringen, lees het voorwoord bij deze
vieringen.
We worden uitgenodigd om deel te nemen aan een adventviering op 1
december en u kunt zich inschrijven voor een reeks avonden over
Bijbelverhalen.
Kortom we zijn weer volop actief!
Albert Geerdinck

Kerkdiensten
Zaterdag 7 november 2015 (19.00 uur) Eucharistieviering van de Feestdag
van de H.Willibrordus, apostel der Nederlanden.
lezingen: Jesaja 52, 7-10, Hebreeën 13,7-17 en Matteüs 25,14-34
Zaterdag 21 november 2015 (19.00 uur) Laatste zondag na Pinksteren
lezingen: Sefanja 1, 14 - 2, 3 en Openbaring 1, 1-8 en Marcus 13,14-27

Voorwoord 7 november
We vieren de feestdag van de H. Willibrordus. Zijn naam
wordt meestal in één adem genoemd met Bonifatius. Beiden
afkomstig uit Groot-Brittannië. Populaire heiligen in ons land
en zeker in de Oud-Katholieke Kerk. Hun beelden vinden we
dan ook in verschillende kerkgebouwen. Bijvoorbeeld in
Enkhuizen. Niet de beide patroonheiligen Gummarus en
Pancratius , maar wel bovengenoemde missionarissen.
De Evangelielezing op de feestdag van Sint Willibrord gaat
over de gelijkenis van de talenten. Maar in de verkondiging
neem ik de tweede lezing, die uit de Hebreeënbrief, tot
uitgangspunt. En dan met name de volgende verzen:
‘Zusters en broeders gedenkt uw leidslieden die u Gods
woord verkondigd hebben; zie op het einde van hun levenswandel en
weest navolgers van hun geloof’ (vers 7). Alsook vers 15: ‘Vergeet ook de
weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want in zulke offeranden heeft
God welbehagen’.
In die stukjes tekst ligt genoeg om verleden en heden met elkaar te
verbinden. Op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe wij in onze tijd ons
geloof gestalte geven, niet alleen met woorden, ook in concrete daden.
Emeritus-pastoor Wim de Boer

Voorwoord 21 november
In de lezingen van deze viering worden een reeks dramatische
gebeurtenissen gemeld die zullen plaatsvinden als de dag van de Heer
nadert. Sterren die van de hemel vallen, het einde van de mensheid op
aarde, geschreeuw van legers die steden aanvallen: overal is dreiging,
duisternis. De evangelielezing begint dan ook met een waarschuwing zoals
die wordt gegeven bij naderende rampen of bij het uitbreken van oorlog:
vlucht, vlucht en keer niet terug om nog iets te halen!
In deze viering worden we door de lezingen meer dan anders in het
kerkelijke jaar bepaald bij de rampen die plaatsvinden op aarde. En de
beelden van grote stromen vluchtelingen, van vernietigde dorpen, de
verhoogde snelheid van de smeltende ijskappen, de verwoestijning,
bosbranden en overstromingen voegen zich bij het alarm dat afgaat in de
lezingen. Instanties zoals Stichting Urgenda dringen aan op actie. De

directeur van deze Stichting, Marjan Minnesma, loopt van 1 tm 29
november van Utrecht naar Parijs, waar de volgende klimaattop zal
worden gehouden. Zij wil daarmee laten zien dat het NU tijd is om in actie
te komen voor een beter klimaat op aarde. Terwijl zij aan het lopen is
komen wij op 21 november in de viering in de Veenhartkerk in actie: wij
wandelen door de liturgie en zetten stappen door te lezen, te bidden en te
zingen: hopend dat het einde wordt afgewend. Die hoop is ingegeven door
de lezingen dat de Heer zijn toorn laat varen als hij ziet dat mensen tot
inkeer komen en als zij werkelijke stappen zetten om het klimaat op de
aarde en tussen mensen niet langer te verzieken. Kom in de viering met
uw gevoel van urgentie en wordt gesterkt door de hoop waaraan we ons
vastklampen en die daar wordt verkondigd.
Pastoor Henk Schoon
NB :
Voor wie een etappe wil meelopen naar Parijs:
www.theclimatemiles.nl/meelopen

Nieuwe liturgische kleding en vaatwerk
Uit de nalatenschap van pastoor Jan de Haan zijn door
onze parochie i.o. kazuifels en stola’s ontvangen.
Emeritus priester Jan de Haan overleed op 25 december
vorig jaar. We zijn hem en Gerard, zijn partner, dankbaar
en we bidden dat het gebruik van deze gewaden in de
vieringen mag bijdragen aan het geven van eer en lof
aan de Heer, met wie wij ons verbonden weten. Van de
parochie van de H.Adelbertus die is samengegaan met
de parochie van de H.Engelmundus te IJmuiden is een
gewaad langdurig in bruikleen gegeven voor de
eredienst en misdienaarkleding, alsook een wierookvat
en –standaard.

Activiteiten
Synode
Op zaterdag 21 november a.s. zal de 89e zitting van de Synode gehouden
worden. Traditioneel in de Akker op het Melkpad 14a in Hilversum, met een
Eucharistie viering in de naastgelegen Oud-Katholieke kerk in Hilversum.
De belangrijkste onderwerpen zijn:

 Het beleidsplan 2015-2020,
 Presentatie van de Stichting Gemeenschap van de Goede Herder,
 Verkiezingen van leden van het collegiaal bestuur,
 Kerk in de samenleving anno 2020 door Klaas v.d. Kamp van Raad
van Kerken,
 Evaluatie heffingssystematiek,
 Financieel verslag en begroting.
Wij hebben in de middag spreektijd gekregen om ons als parochie voor te
stellen.
Naast de leden van de Synode (die stemrecht hebben), mogen
belangstellenden deelnemen op de tribune. Nu klinkt dit net alsof je op
een afstandje een wedstrijd zit te volgen, maar in de praktijk is dat niet zo.
Het enige verschil is het stem- en spreekrecht. Men zit rond tafeltjes in de
hele zaal en kan alles bijwonen. Als je een keer de Synode bij wilt wonen,
en je wilt meerijden, dan is dat mogelijk. Neem hiervoor contact op met
Edwin Vos. Zijn e-mail adres is: eawmvos@gmail.com
De Synode begint om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur. De Eucharistie is
gepland om 12:30 uur.

Rondom Advent
Op dinsdagavond 1 december zal
pastoor Hans de Rie een avond
‘Rondom Advent; verzorgen. Er zullen
enkele liederen van de Advent worden
gezongen afgewisseld met een korte
toelichting en een meditatieve stilte.
Hans de Rie is pastoor van de oudkaholieke parochie van de H.H.Petrus
en Paulus te Rotterdam en eveneens
pastoor van het Citypastoraat in
dezelfde stad. Deze combinatie van
dienstwerk in parochie en de stad stelt
hem in de gelegenheid om de
boodschap van het Evangelie naar de dagelijkse praktijk te vertalen.
Medewerking aan deze avond zal worden verleend door dirigent en pianist
Anita Vos en leden van de Eliacantorij.
Ieder is van harte welkom. De toegang is vrij. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Locatie: OBS Molenlandschool, Molenwiek 48, 3642 Mijdrecht.
Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur
Aanmelding: Mariëtte Fakkeldij, tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bijbelverhalen verteld, gedurende meerdere avonden
We hebben wel eens tijdens een groothuisbezoek gemerkt hoe goed het is
om een bijbelverhaal in een kring te lezen bij iemand thuis en dan samen
daarover te spreken. Misschien herinnert u zich nog het goede gesprek
aan de hand van het verhaal van Martha en Maria. Iemand las het hardop,
we overdachten het in stilte, en daarna deelden we met elkaar wat het
verhaal ons zei. Op huisbezoek komt soms ook een bijbelverhaal ter
sprake. Anders dan in een viering kan met elkaar worden gesproken over
hoe het verhaal op sommige punten naadloos past op wat we zoal
meemaken. Minstens is zoiets een vreugde om dat te ontdekken, en
mogelijk kan het zelfs werken als een handreiking om te weten hoe je
conform het bijbelverhaal het beste in bepaalde situaties kunt reageren.
Ertoe gebracht door deze ervaringen en gestimuleerd door de geestelijke
honger van enkele parochianen die mij dat kenbaar maakten, wil ik een
reeks van avonden gaan organiseren door het jaar heen bij mensen thuis.
Wilt u uw huis openstellen voor het lezen van een bijbelverhaal onder mijn
leiding in een kring in de woonkamer en/of wilt u hieraan deelnemen dan
kunt u zich aanmelden bij Mariëtte Fakkeldij, tel. 281905 of
fam.fakkeldij@live.nl Geeft u daarbij ook aan op welke avonden van de
week u beschikbaar bent.
Pastoor Schoon

Verslagen
Viering vijfjarig bestaan op 10 oktober
Eerste lustrumviering Oud-katholieke parochie i.o. van de H. Elia. Zaterdag
10 oktober vierde de 0ud-katholieke parochie i.o. van de H. Elia haar 5jarig bestaan.
Een feestelijke viering, gecombineerd met het parochie-uitje van de oudkatholieke parochie IJmuiden, een groepje van zo’n zeven mensen, dat ’s
middags al bij ons op bezoek kwam.
Na de verwelkoming van onze gasten was er, onder het genot van een
kopje koffie of thee, gelegenheid wat nader kennis te maken met elkaar.
Ook was er in het middagprogramma ruimte gemaakt om aan de
parochianen van IJmuiden iets te vertellen over de ontstaansgeschiedenis
van de parochie uit de Ronde Venen. vijf Mensen van het eerste uur
vertelden hun verhaal en natuurlijk was er gelegenheid voor de
IJmuidenaren om hierover vragen te stellen. Daarna wachtte de
broodmaaltijd, voorafgegaan door een heerlijk kopje soep.

Inmiddels was de voorbereiding voor de viering al in volle gang. De kosters
bouwden het altaar op, staken de kaarsen aan, de catering draaide op
volle toeren en het koor Cantare, o.l.v. dirigent Theo van Dijk, deze avond
te gast, begon met inzingen.
Wat fijn dat zovelen deze avond de weg naar onze kerk hadden weten te
vinden om met ons deze feestelijke viering mee te maken. Onder het
zingen van het prachtige lied “Wij zoeken u als wij samenkomen” kwam
onze pastoor Henk Schoon naar voren en kon de dienst beginnen. Het koor
zong de Missa brevis in D-moll KV 65 van Mozart en nog vele andere
liederen. Aan het eind van de viering werden bloemen uitgereikt aan
pastoor Henk Schoon en dirigent Theo van Dijk.
Na afloop maakten velen van de gelegenheid gebruik nog even na te
praten en het glas te heffen op de afgelopen vijf jaren en om in vol
vertrouwen door te gaan op de ingeslagen weg. Anita en Edwin Vos
zorgden tijdens dit zeer geanimeerd samenzijn voor een extra feestelijk
accent met hun muzikale ondersteuning.
Met een groot gevoel van dankbaarheid kunnen we terugkijken op deze
mooie dag.

Elly Samsom

Retraite Wahlwiller
Zaterdag 26 september j.l. zijn we afgereisd voor een retraite van 4
dagen naar het Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller. Het klooster staat op
een prachtige locatie en is een oase van rust, stilte (met 15 vrouwen, ja
ja), gebed, ontmoeting en gesprek.
Rond 2 uur 'smiddags ontmoetten we elkaar onder het genot van een
kopje koffie met Limburgse vlaai. Nadat zuster Veronica ons de kamer had
gewezen startte het programma. Het thema was deze keer: omgaan met
elkaar te midden van zusters en broeders.
Na een kort voorstellingsrondje zijn we de film Joseph gaan bekijken. Voor
ieder van ons was er een Joseph mantel gemaakt welke de rode draad van
het thema was deze dagen. We hebben volop geknutseld om onze mantel
te versieren.

Zondagochtend hebben we de eucharistie gevierd die we met elkaar
hadden voorbereid. Erna ging voor in de dienst. Ze had een mooie
overweging over verdraagzaamheid.
De zondagmiddag hebben we benut voor een ontspannen wandeling naar
Wittem.
Daar hebben we de Bedevaartskerk en een religieuze bookshop bezocht.
De middag werd afgesloten met een drankje op een zonnig terras.
Op maandag zijn we in kleine groepjes doorgegaan met het thema. Dit
leidde tot diepgaande en emotionele gesprekken die we later op de dag
met de hele groep deelden.
De laatste dag (dinsdag) hebben we onze versierde mantel op de catwalk
mogen showen als echte modellen (we hebben het nog steeds over de
retraite hoor!). Ieder met zijn eigen verhaal.
De ketting die we eerder hadden geregen was niet voor onszelf, maar voor
één van onze medezusters. We kregen hem omgehangen met een
persoonlijke boodschap erbij.
Het was dit jaar weer voortreffelijk georganiseerd. Erna, Clemence, Anita
en Elly werden dan ook terecht even in het zonnetje gezet.
De heerlijke maaltijden werden telkens afgesloten met Taizé liederen o.l.v.
Anita Vos en Teresa Takken (onze zus aan zee).
Er was volop ruimte voor diepgang, rust en stilte, maar ook voor
ontspanning en gezelligheid. Het waren waardevolle dagen en gesterkt in
geloof zijn we weer huiswaarts gegaan.
Els en Els
(Parochie i.o. H. Elia te Mijdrecht)

Mededelingen
Financiën
Opbrengst collectes:
12 september 2015: € 133,15
26 september 2015:€ 63,40
10 oktober 2015:€ 243,04
31 oktober 2015: € 132,10
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.
Bijzondere collectes
Op 26 september jl. hebben wij de bijzondere collecte over het derde
kwartaal, bestemd voor de Opleiding, afgesloten. In totaal is er voor dit
doel een bedrag opgehaald van € 127,87.
Vanaf 1 oktober zijn wij gestart met de bijzondere collecte over het 4e
kwartaal 2015. Deze collecte is bestemd voor de
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.
De bijzondere collecte over het 4e kwartaal sluiten wij op 24 december af
met een deurcollecte. U kunt uw gift voor dit doel ook overmaken op onze
rekening.

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
Gebedsintenties
21 november voor Wil ten Haaf (jaargedachtenis)
Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket
van:
12 september 2015 ging naar fam. van Dijk
26 september 2015 ging naar Nel Oudshoorn
10 oktober 2015 ( twee boeketten) gingen naar pastoor Henk Schoon en
dirigent van Cantare, Theo van Dijk.

31 oktober 2015 vluchtelingenhulp de ronde venen. Bedoeld voor de
vrijwilligers die daar werken.
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: 030-2657776
Email: h.schoon@live.nl

Agenda Aalsmeer
Zondag 29 november 16.00 uur
Donderdag 24 december 21.00uur kerstnachtdienst.
Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.

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.
Redactie: nieuwsbriefkadrv@gmail.com
Viering in De Veenhartkerk, Grutto 2a,
3641 TB Mijdrecht.
Website: http://derondevenen.okkn.nl

