Nieuwsbrief december 2015 en januari 2016
December gaat weer een drukke maand worden. Eerst nog even de Sint op bezoek en dan
leven we toe naar de kerstdagen, veel voorbereidingen, en dan op kerstavond een mooie
viering, gevolgd door de kerstdagen, dagen van veelal (familie)bezoek en bezinning. We sluiten
het jaar af door oud en nieuw te vieren, om de stap te maken naar 2016, in de hoop dat het ons
veel moois mag brengen. En dan keert de zakelijkheid terug, de financiën moeten op orde zijn,
Kerkbalans zal weer onze aandacht vragen. En zo gaat dat elk jaar, en elke keer net weer even
anders.
En laten wij bidden en verwachten dat de terreur om ons heen geen vat krijgt op onze
samenleving. Wat bezielt organisaties toch om jonge mensen aan te zetten om dood en verderf
te zaaien en dat te bekopen met hun eigen leven, tot groot verdriet van hun familie?
De kerstviering is dit jaar om 22.00 uur, dus wat later dan anders. Onderweg naar kerst wordt er
voor de ouderen vanaf 75 jaar op 12 december een adventlunch georganiseerd. Ook is er op
die dag inzameling voor de Voedselbank. Voor het verspreiden van kerstkaarten door
gezamenlijke kerken in De Ronde Venen zijn vrijwilligers nodig.
Voor volgend jaar is er voor belangstellenden een cursus theologie, een mooie gelegenheid
voor verdieping in de Bijbel en de plaats die onze kerk daarbij inneemt.
Verslagen van de najaarsvergadering en synode zijn opgenomen in deze nieuwsbrief.
Daarnaast een artikel over het priester worden van Frank Duivenvoorden, bij wiens parochie wij
deze zomer op bezoek zijn geweest.
In het vervolg zal de nieuwsbrief tweemaandelijks verschijnen (doelmatiger).
Goede dagen toegewenst.
Albert Geerdinck

Kerkdiensten
Opsomming kerkdiensten
Zaterdag 12 december 2015 (16.00 uur) Eucharistieviering van de 3e zondag van de Advent
lezingen: Sefanja 3, 1420, Filippenzen 4, 49 en Lucas 3, 718.
Donderdag 24 december 2015 (22.00 uur) Eucharistieviering van Kerstnacht
lezingen:Jesaja 9, 16, Titus 2, 1114 en Lucas 2, 120
Zaterdag 16 januari 2016 (19.00 uur) Eucharistieviering van de 2e zondag na Epifanie
lezingen: Jesaja 62, 15, 1 Korintiërs 12, 111 en Johannes 2, 111
Zaterdag 30 januari 2016 (16.00 uur) Eucharistieviering van De Opdracht van de Heer in de
Tempel (voorafgaand aan de viering: wijding en uitreiking van kaarsen)
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Voorwoord 12 december 2015
Op deze zondag in de Advent wordt ons voor ogen gesteld waarmee de komst van de Heer
gepaard gaat. Hij zuivert de dorsvloer, hij verbrandt het kaf. Waarom? Alleen de gezuiverde
tarwe is geschikt om te bewaren in zijn schuren. De vrucht van wat we doen kan naar onze
eigen maatstaven goed zijn, maar toch niet geschikt voor God. Wat hij goedkeurt moet puur en
edel zijn. Alleen het allerbeste kan dienen om bewaard te worden in zijn rijk. Het is aan ons
mensen om weg te doen wat overtollig is, niet strikt noodzakelijk om te dienen tot het welzijn
van onze naaste. Zeg nu zelf: hoeveel kaf zit er eigenlijk tussen wat wij doen? Dient het niet bij
de komst van de Mensenzoon eerst nog te worden gezuiverd? Hij zal de vrucht van wat we
doen, de opbrengst ervan, zuiveren. Johannes de Doper wijst ons erop dat ook wijzelf dienen
bij te dragen aan de zuiverheid van wat we voortbrengen. Wat hij hieronder bedoelt, gaan we
horen en bespreken in de viering.

Voorwoord 24 december 2015
Als je iemand vraagt wat zo bijzonder is aan de viering van Kerstnacht hoor je niet zo vaak
zeggen: Psalm 2. En toch begint elk jaar deze viering daarmee als de introïtus (intochtslied)
wordt gezongen of het Halleluja. God geeft zijn zoon in een wereld waar volken samenzweren,
machtige leiders samenspannen. Waar hun samenzwering toe leidt horen we in de eerste
lezing: de schoen die weer stampend rondmarcheert, de mantel die weer in bloed wordt
gewenteld. Met het naderen van het einde van ons jaar dreunen de gebeurtenissen nog na in
onze oren die de volken op drift brengen. En de terreurdreiging in onze wereld is afgenomen
maar nog altijd substantieel. Er is geen andere wereld dan deze bedreigde wereld die God
heeft uitgekozen om zijn Zoon in geboren te laten worden. Er is geen andere mensheid dan
degene die geslagen en vernederd is om zijn Zoon aan te geven. Toen dit aan Maria werd
geboodschapt door de engel zong zij haar loflied. Want in haar vernedering hoorde zij in die
boodschap haar eigen verhoging en die van alle vernederden en vertrapte kinderen op de
aarde. Op hun beurt zingen de herders hun loflied, toen ze begrepen wat ze hadden gehoord
van de engelen die aan hun waren verschenen in de nacht. Zingt u mee met ‘d’englen uit den
hoge’ en met d’herders op den velde ? Onze wereld heeft vandaag meer dan ooit ons loflied
nodig.

Voorwoord 16 januari 2016
Doe maar wat Hij u zeggen zal
Vorige week ging het evangelie over de doop van
Jezus in de Jordaan, nu krijgen we het verhaal over
een bruiloft. Alsof alle grote feesten in een
mensenleven achter elkaar worden behandeld...
Maar het is een merkwaardig verhaal. Wat is dat voor een bruiloft waarin al zo snel gebrek aan
wijn is? En wie is toch het bruidspaar? Geen idee. Er wordt niets over hen verteld, zelfs niet
hun namen. Wel de namen van een andere man en vrouw vallen: Jezus en zijn moeder Maria.
Maar dat is ook wat. Ze lijken wel ruzie te hebben. En dat nog wel op een bruiloft. 'Vrouw, wat
wilt gij van mij?' zegt Jezus. Is dat nu een manier om je moeder aan te spreken?
Een wonderlijke bruiloft, die begint met gebrek aan wijn en een ruzie tussen moeder en zoon.
Toch wordt het een feest, waarin goede wijn in overvloed is. Tegen alle verwachting in. 'Doe
maar wat hij u zeggen zal', zei Maria. Dat woord is het keerpunt in het verhaal. Wat houdt ons
tegen?
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Voorwoord 30 januari 2016
Vanwege de Tempel, waarin Jezus als kind is opgedragen, lezen we drie keer over het
heiligdom: een plaats die God heeft uitgekozen om daar te wonen. Zijn verblijf immers maakt
zo’n plaats tot een heiligdom. In het heiligdom zijn wij te gast. We gaan niet aan zomaar aan
de maaltijd beginnen, maar worden daartoe genodigd door de Heer wiens Tafel het is. Wie de
liturgie in elke viering goed heeft doorleefd, merkt dat we pas opgaan naar de Maaltijd als we
de Heer met een buiging hebben begroet bij zijn intrede in ons midden: ‘Gezegend Hij die
komt in de Naam van de Heer’. Niet eerder proeven de aanwezigen de zoete smaak van de
vrede en ruiken de zoete geur van Gods weldaden aan de wereld dan dat zij de Heer zien
binnentreden in zijn heiligdom en hem begroeten. Zodra Simeon en Anna in het heiligdom dit
mensenkind binnengebracht zien worden doen zij wat wij doen in elke viering: ze verlaten hun
vaste plek, ze omarmen het kind of buigen zich om het kind heen. Hun gebed wordt een zegen
en hun gezang een loflied. Vanwege hun gebed en hun gezang wijden wij in de hal van de
kerk kaarsen, ontsteken die kaarsen aan het Licht dat zij voor hun ogen zagen opgaan: het
Licht van Christus, en dragen ze brandend voor onze eigen ogen het heiligdom binnen. De
kinderen assisteren in deze viering bij het uitreiken van de kaarsen die na de viering worden
meegenomen naar huis. Welkom allen!

Activiteiten
Adventslunch
De contactgroep gaat een Adventslunch verzorgen op zaterdag 12 december voor de
parochianen van 75 jaar en ouder. Deze parochianen hebben inmiddels hiervoor een
uitnodiging ontvangen.
Samen met Pastoor Henk Schoon en het bestuur gaan we op weg naar kerst.
Tijdens deze lunch zingen we Adventsliederen .
Anita Vos zorgt voor de muzikale begeleiding
Bea Dalebout.

Inzamelingsactie voedselbank
Op zaterdag 12 december zullen we een inzamelingsactie houden voor de voedselbank. Zij
hebben thans ongeveer 100 gezinnen als cliënt, die wekelijks een aanvullend pakket met
voeding krijgen. Juist in de decembermaand, een maand van feesten en luxere maaltijden, lijkt
ons deze inzamelingsactie een goed initiatief.
Advent is de tijd van bezinning en verwachting. Dat laatste zal ook gelden voor de minder
bedeelden onder ons. Wat kunnen zij verwachten in de nabije toekomst? Laten we delen en
hen ook gedenken in onze gebeden.
U kunt uw boodschappen voor de viering kwijt in de daarvoor bestemde kratten in de hal van
de kerk. U kunt zelf thuis ook een doos vullen en er bij zetten. De voorkeur gaat uit naar
voedsel dat wat langer houdbaar is. Denk aan blikken, koffie, suiker, olie, meel, pasta, rijst,
sausen, jam, pindakaas, etc.
Alvast hartelijke dank!
Mariëtte Fakkeldij
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Kerstkaartenactie IKO
Het Interkerkelijk Overleg, beter bekend als het IKO, komt dit jaar weer net voor de kerst met
een huis aan huis kerstkaart.
Dit is een gezamenlijk initiatief van de verschillende kerken uit de Ronde Venen.
Inwoners worden zo uitgenodigd om de geboorte van Jezus Christus mee te vieren.
Op de uitnodiging staan de aanvangstijden en overige gegevens van de kerstvieringen van de
deelnemende kerken vermeld.
Ook dit jaar zijn de gegevens van onze OudKatholieke parochie i.o van de Heilige Elia
opgenomen
De kerstkaarten worden gelijktijdig met het weekblad De Groene Venen verspreid in De Ronde
Venen.
Er worden mensen gevraagd om te helpen de kaarten in enveloppen te doen.
U bent hiervoor van harte welkom op maandagmorgen 14 december vanaf 9.30 uur in De
Schakel, achter de Ontmoetingskerk te Wilnis
Els van Leeuwen en Bea Dalebout

Zondag 20 december is het Kerst in het dorp!
Kom naar het dorp en beleef het kerstverhaal op zondag 20 december van 13:00 tot 16:00
uur!
Levende kersttaferelen, knutselen, cupcakes versieren, kerstwandeling langs de levende
taferelen, kerstliederen zingen in de Janskerk, chocomelk en (kerst)muziek op het
Raadhuisplein.
Kerst in het dorp is een samenwerking tussen M! SHOPP!NG MIJDRECHT, de Veenhartkerk,
Leef! en de Protestantse Kerk Mijdrecht.

Cursus theologie
Cursus Theologie voor belangstellenden
Misschien bent u geïnteresseerd in theologie, kerkgeschiedenis of de Bijbel. Of bent u
nieuwsgierig naar het waarom van de dingen in de kerk. In onze kerk worden verschillende
trainingen aangeboden, bijvoorbeeld de lectorenopleiding of de cursus voor catecheten.
Maar als je nu wél geïnteresseerd bent, maar geen lector of catecheet wilt worden?
De nieuwe cursus theologie voor belangstellenden is speciaal bedoeld voor deze groep
mensen. Gedurende een zestal avonden zal worden ingegaan op verschillende aspecten van
theologie en de kerk door steeds andere sprekers. De bijeenkomsten bieden niet alleen maar
informatie, maar ook ruim de tijd voor interactie en onderling gesprek.
U kunt zich inschrijven voor deze serie bijeenkomsten. De bedoeling is dat er een vaste groep
ontstaat. Als u een keer niet kunt is dat geen probleem. In overleg en na aanmelding is het ook
mogelijk aan te schuiven bij één of meer avonden.
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Overzicht
11 januari
Inleiding in de Bijbel en het Oude Testament
docent: drs. Joke Kolkman
Het oude testament is ontstaan gedurende vele eeuwen. Hoe kun je de weg vinden in dat oude
en complexe boek?
We ontdekken hoe dit boek is opgebouwd en wat de samenhang is. Ook gaan we in op
moeilijke gedeeltes in dit boek, stukken die bijvoorbeeld gaan over geweld en over slachtoffers
die worden gemaakt in Gods Naam. We kiezen een gedeelte uit, om er samen mee aan de
slag te gaan.
8 februari
Nieuwe Testament
docent: prof. dr. Peter Ben Smit
De evangelie lezing krijgt veel aandacht in onze vieringen. We gaan er zelfs bij de lezing staan.
Waarom bevat de Bijbel eigenlijk vier verschillende evangeliën? Waarin verschillen ze van
elkaar? Op deze avond hoort u meer over de verschillende evangeliën. Ook komen de brieven
uit het Nieuwe Testament aan de orde.
14 maart
Geloofsbelijdenis en keuzes van de vroeg christelijke kerk
docent:pastoor. Harald Münch
Bijna elke zondag zingen we de Geloofsbelijdenis. Deze bestaat uit eeuwenoude woorden.
Waar komen ze vandaan? Spreken ze ons nog aan? Sommige mensen zouden hun geloof
anders willen formuleren. Kan dat? Of houden we ons aan de vaste formuleringen?
11 april
Sacramenten
docent: dr. Mattijs Ploeger
Binnen de katholieke traditie kennen we zeven sacramenten. Wat is een sacrament eigenlijk?
Wat gebeurt er dan precies? Zijn alle sacramenten even belangrijk? Waarin verschilt een
sacrament met een ander ritueel? Deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verschillende
sacramenten en hun ontstaansgeschiedenis.
9 mei
Kerkgeschiedenis
docent: drs. Wietse van der Velde
Als we willen weten hoe onze kerk is ontstaan, moeten we terug in de kerkgeschiedenis. U
hoort over de situatie waarin onze kerk is ontstaan. Welke keuzes er zijn gemaakt in het
verleden en hoe deze keuzes doorwerken in de wijze waarop wij nu kerk zijn.
16 juni
Oud Katholieke Spiritualiteit
docent : Mgr. Joris Vercammen
Wat kenmerkt onze manier van kerkzijn? Waarin verschilt onze wijze van omgaan met kerk en
geloof met dat van andere kerkgenootschappen? Kortom: wat is nu typisch oud katholiek?
Deze avond wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op die vraag. Daarbij gaat het niet
om de buitenkant, maar om onze eigen spirituele houding.

5

Waar?
Oudkatholieke pastorie, Willemsplantsoen 3 te Utrecht
Wanneer?
Maandagavonden, te beginnen op 11 januari
Tijd?
Van 20.00 uur, tot 21.30 uur
Kosten?
Een vrijwillige bijdrage i.v.m. de kosten
Opgeven voor de avonden kunt u zich bij:
Loes Berkhout
Tel. 06 51947896 (na 18.00 uur)
Email: berkhout.loes@gmail.com

Verslagen
Najaarsvergadering
Op 31 oktober jl. is de najaarsvergadering in de Veenhartkerk gehouden. Deze vergadering
stond in het teken van de Synode en de financiële cijfers over 2015 en de begroting voor 2016.
De vergadering is door 17 personen bijgewoond. Het verslag kunt u teruglezen op de website
(http://derondevenen.okkn.nl/?b=426&/verslagen)

Synode
Op 21 november zijn een aantal afgevaardigden van onze parochie naar de landelijke synode
gegaan, die traditioneel in Hilversum gehouden wordt. Dit jaar hebben Edwin Vos en Jos
Zeelen als eerste en tweede vertegenwoordiger van onze parochie deelgenomen aan de
synode. Elly Samsom, Anita Vos en Frans Leeuwerik hebben vanuit de publieke tribune de
synode bijgewoond.
De opkomst was hoog. Naast de vele leden van de parochies waren er veel mensen aanwezig
op de tribune.
Het collegiaal bestuur heeft een het verslag van vorig jaar toegelicht, waarin ook de notitie “het
huwelijk van mensen van gelijke geslacht” is ondergebracht. Na enkele vragen door de
synodalen (vertegenwoordigers van de parochie en geestelijken) is het verslag d.m.v.
stemming goedgekeurd.
Vervolgens is het onlangs opgestelde beleidsplan 20152020 besproken en zijn hierover
vragen gesteld. Sommige vonden het beleidsplan niet concreet genoeg, andere waren blij met
de eerste stappen die genomen worden. Een aantal onderwerpen, zoals het vrijwilligersbeleid
dienen komend jaar opgesteld te worden. De synode heeft het beleid met meerderheid van de
stemmen goedgekeurd.
Hierna is er een presentatie van de stichting Gemeenschap van de Goede Herder gehouden,
waarin broeder Gino over de monastieke gemeenschap heeft verteld. De individuele leden zijn
vanaf begin 2015 toegetreden als parochiaan van de statie Zeeland. Zij zijn blij met het initiatief
om de opname van de (Belgische) gemeenschap binnen de kerk statutair mogelijk te maken.
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Na de eucharistieviering heeft het middagprogramma vooral in het teken gestaan van de
financiën, waarin de heffingsproblematiek, het financieel verslag en de begroting toegelicht
zijn. Het financieel verslag en de begroting zijn goedgekeurd.
Na de theepauze hebben wij ons als parochie i.o. te Mijdrecht voor mogen stellen. We hadden
hiervoor spreektijd aangevraagd. Edwin heeft onze parochie in beeldende dia’s gebracht met
als onderwerp: “Hoe groei je in de huidige tijd”. Dit is met behulp van drie belangrijke thema’s
binnen onze parochie toegelicht: Muziek, betrokkenheid en aandacht.
Gerard Schoonderbeek is met unanieme stemmen gekozen tot secretaris van het presidium.

Frank Duivenvoorde: priester geworden
'Ik zou de kerk in de huidige samenleving wat meer willen laten betekenen'
zaterdag 21 november 2015, 08:57 | Van de redactie
CULEMBORG Vorige week zaterdag werd Frank Duivenvoorde in de Kathedraal van St.
Gertrudis in Utrecht tot priester gewijd waarmee de OudKatholieke Kerk aan de Varkensmarkt
in Culemborg een nieuwe pastoor heeft. ,,Ik wil proberen de verharde en kille samenleving wat
mee te geven: naastenliefde en omzien naar elkaar."
Het komt niet vaak meer voor dat mensen zich tot priester laten wijden, maar voor
nieuwbakken pastoor Frank Duivenvoorde was het een logische stap. Ruim 25 jaar was hij
pastoraal werker voor de roomskatholieke kerk en ging hij zelfs als aalmoezenier naar
Afghanistan om de militairen in Kamp Holland geestelijke bijstand te bieden. Hij werd gevraagd
zich voor de r.k.kerk tot priester te laten wijden, maar dat kon en wilde Duivenvoorde niet.
Simpelweg omdat hij al jarenlang een partner heeft. In 2010 was hij Rooms af en stapte over
naar de OudKatholieken. Op 14 november werd hij priester. ,,Door de wijding tot priester sta ik
opeens in de volheid van het kerkelijke ambt", vertelt Duivenvoorde vol passie. ,,Bovendien
geeft het me een gevoel van heelwording voor zowel mijzelf als voor mijn partner. Binnen de
r.kkerk moet je als pastoor celibatair leven. Ik vind dat priesterschap en partnerschap elkaar
niet hoeven uit te sluiten. Ik heb overigens alle respect voor mensen die voor het celibaat
kiezen, maar ik vind dat het geen van bovenaf opgelegde verplichting moet zijn." Daarom vond
hij wat hij zocht bij de OudKatholieke Kerk. ,,Onze kerk staat voor iedereen open: mannen,
vrouwen, homo's en hetero's, gehuwd of ongehuwd; gun elk mens dezelfde ruimte,
waardigheid en rechten die je ook jezelf gunt, maar wel met de plichten die daarbij horen."
Verharding
In zijn nieuwe onderkomen aan de Varkensmarkt naast de monumentale kerk van de HH
Barbara en Antonius Abt waar achter de kerkdeur een lading historische verhalen schuilgaat,
vertelt de bevlogen pastoor dat hij met veel plezier samen met zijn parochie de liefde van God
zichtbaar probeert te maken in de huidige egocentrische wereld vol geweld en uitsluiting. ,,Ik
zou graag de kerk in de huidige samenleving weer wat meer willen laten betekenen. Er is
zoveel individualisme, iedereen gaat voor zijn eigen hachje waardoor de samenleving kil en
hard is geworden. De kerk heeft altijd gepreekt voor naastenliefde en solidariteit naar elkaar,
maar dat is ver te zoeken in de huidige tijd."
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Verschil
Het grote verschil tussen de OudKatholieken en de RoomKatholieken is de hiërarchie van die
laatste kerk waar de Paus aan het hoofd staat. Gelovigen en leken hebben weinig in te brengen
in de r.k.kerk. In de OudKatholieke kerk daarentegen hebben alle gelovigen zeggenschap en
inspraak. Het accent ligt op de lokale kerk met aan het hoofd een bisschop. Hij wordt gekozen.
Besluiten worden genomen op basis van overleg en bij meerderheid van stemmen. Het is een
democratische kerk met een synode, maar wel met een katholieke uitstraling . Een mooie mix
van protestantisme en het RoomsKatholieke geloof. 'Iedereen is er welkom,' gaat
Duivenvoorde verder. 'Naast mannelijke priesters zijn er ook vrouwelijke priesters en kunnen
homoseksuele stellen sinds 2004 hun huwelijk laten inzegenen voor de kerk.
Klein maar fijn
Pastoor Duivenvoorde doet zijn werk als pastor al jaren vol overgave en dat wil hij in zijn
nieuwe parochie voortzetten. Het kerkbezoek is verdubbeld sinds zijn aantreden anderhalf jaar
geleden. Er treden regelmatig mensen toe. De Culemborgse OudKatholieken vinden dat leuk
en moeten soms een beetje wennen aan de toenemende populariteit van hun kerk. ,,Onze
Culemborgse kerk is klein maar fijn. De parochianen zijn een grote familie en de kerkdienst op
zondag is een belangrijk ontmoetingspunt. Ik ben ervan overtuigd dat juist wij in de toekomst
meer jonge aanwas zullen krijgen, omdat geloof en liturgie bij velen toch een rol spelen.
Eenmaal bij ons ontdekken ze de schoonheid ervan. Opvallend is dat als ze onze kerk
gevonden hebben, ze zich goed voelen. Er wordt niemand iets opgedrongen. Al heel gauw
hebben mensen door dat de Oud Katholieke Kerk verre van ouderwets is, al zou de naam
anders doen vermoeden. Hij is modern, staat open voor iedereen en is springlevend."
Iedereen is op zondag om 10.00 uur welkom bij de eucharistieviering, Varkensmarkt 1820 in
Culemborg
(bron: Culemborgse Courant)
http://culemborgsecourant.nl/lokaal/ikzoudekerkdehuidigesamenlevingwatmeerwillen
latenbetekenen61618

Mededelingen
Dankwoord speciale collecte
Aan de Statie Mijdrecht
Geacht Bestuur,
Namens het bestuur van Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland bevestig ik hierbij
graag de ontvangst van het bedrag van € 605,, de opbrengst van uw jaaractie 2014 ten
behoeve van het Bethune Huis in Hong Kong.
Wij zijn dankbaar dat de leden van de Statie Mijdrecht dit prachtige bedrag bij elkaar hebben
gespaard en wij zullen uw gift graag aan het Bethune Huis overmaken. Het Bethune Huis geeft
maandelijks een Nieuwsbrief uit. Als u op de hiernavolgende link klikt, komt u op de website
terecht waar u zich via hun Facebookpagina kunt aanmelden voor het ontvangen van de
Nieuwsbrief van het Bethune Huis:
http://www.migrants.net/background/
Met vriendelijke groeten,
Anne Maaike Folkers,
secretaris Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland
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Financiën
Opbrengst collectes:
7 november 2015: € 112,40
21 november 2015: € 106,70
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 projecten.
Na de viering van kerstavond zal er een extra deurcollecte worden gehouden ter afsluiting van
de collecte van het vierde kwartaal bestemd voor Ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder
een project in Tanzania. U kunt uw gift voor dit project ook storten op onze rekening.

Collecte eerste kwartaal 2016.
De bijzondere collecte die wij gaan houden in het eerste kwartaal van 2016 is bestemd voor de
vastenactie. Welk doel via de vastenactie ondersteund zal worden, is nog niet bekend. Zodra
daar meer duidelijkheid over is, zal u daarover geïnformeerd worden via de mededelingen
tijdens de vieringen en via de nieuwsbrief van de volgende keer.
Opbrengsten vorige collectes in 2015.
Opbrengst collecte 1e kwartaal  City Pastoraat Rotterdam: € 197,80
Opbrengst collecte 2e kwartaal  Zusterkerken: € 78,95
Opbrengst collecte 3e kwartaal  Opleiding OKK: € 127,87

Kerkbalans
Kerkbalans 2015
Het afgelopen jaar is in totaal € 8.680 toegezegd inzake de actie Kerkbalans. Een heel erg
mooi resultaat! In geval u uw bijdrage nog niet heeft voldaan, denkt u er dan aan uw bijdrage
over te maken?
Kerkbalans 2016
In januari 2016 start de actie Kerkbalans 2016. In de week van 25 januari t/m 29 januari 2016
zullen wij vanuit onze parochie de brieven gaan verspreiden. In de eerste week van februari
worden de enveloppen weer bij u opgehaald. Ook in 2016 hopen wij met elkaar weer een
mooie bijdrage op te halen en zo onze groei naar een parochie voort te zetten.
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Periodieke gift
Wilt u fiscaal optimaal gebruik maken van uw jaarlijkse bijdrage inzake de kerkbalans, dan kunt
u uw bijdrage doen in de vorm van een periodieke gift. U sluit voor minimaal vijf jaren een
overeenkomst met de parochie en betaalt jaarlijks dezelfde bijdrage. In uw aangifte
inkomstenbelasting kunt u de gehele gift aftrekken. Er is geen sprake van een drempel. U krijgt
dan een deel van uw gift via uw aangifte inkomstenbelasting terug of u betaalt minder belasting.
Wilt u voor 2016 starten met het gebruik maken van een periodieke gift? Neemt u dan contact
op met de penningmeester.

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.
Indien u bij de viering van kerstavond aanwezig wilt zijn, maar geen vervoer heeft, neemt u
dan tijdig contact op met Elly Samsom, zodat zij voor u tijdig iemand kan regelen die u thuis
ophaalt.

Altaarbloemen, gebedsintenties
Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
7 november 2015 ging naar Miep Bakker
21 november 2015 ging naar Thea en Richard Reurings
Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen
gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl
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Bereikbaarheid Pastoor
Pastoor Henk Schoon, Tel: 0302657776
Email: h.schoon@live.nl

Bereikbaarheid Bestuur
Het bestuur van de parochie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer
Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297328333.
Volgende diensten:
24 december 21.00uur kerstnachtdienst.
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief
Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email
naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroepleden.
Redactie: nieuwsbrief.h.elia@gmail.com
Viering in De Veenhartkerk, Grutto 2a,
3641 TB Mijdrecht.
Website: http://derondevenen.okkn.nl
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