Nieuwsbrief april en mei 2016
Op weg naar Pasen hebben wij ons bezonnen op onze plek, op ons zijn in
deze wereld. Met Pasen hebben wij de opstanding uit de dood door
Christus gevierd. Op weg naar Pinksteren gedenken en vieren wij de
komst van de Heilige Geest, onze helper. Periodes van grote mysterie.
Op zaterdag 16 april wijken wij voor het eerst sinds ons bestaan voor een
viering uit naar de Janskerk in het centrum van Mijdrecht. Daarvoor is
gekozen omdat het Byzantijnskoor uit Hoorn onze viering met zang
begeleid. De akoestiek in deze kerk is daarvoor beter. In deze viering ook
aandacht voor het project Inloophuis ’t Anker. U leest er meer over in de
rubriek Mededelingen.
En dan moeten we constateren dat meer ouderen de gang naar en van de
kerk niet meer zelfstandig kunnen doen. Elly en Cees Samsom regelden
tot nu toe het vervoer, maar zij kunnen dat niet meer alleen. Daarom een
oproep voor meer vrijwilligers (in rubriek Mededelingen). Dat gaan we
toch voor elkaar krijgen?
De eerste meditatieve avond is achter de rug. In de rubriek Verslagen een
verslag van deze avond.
Op 12 april wordt de voorjaarsvergadering van onze parochie gehouden,
zie rubriek Activiteiten.
Albert Geerdinck

Kerkdiensten
Zaterdag 16 april 2016 (19.00 uur Let op: (niet in de Veenhartkerk
maar in de Janskerk, Kerkstraat 1 Mijdrecht) Eucharistieviering van de
vierde zondag van Pasen (met wijding van iconen) lezingen: Numeri 27,
12-23, Openbaring 7, 9-17 en Johannes 10, 22-30
met medewerking van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor onder leiding
van Grigori S. Sarolea MA.

Zaterdag 30 april 2016 (19.00 uur) Eucharistieviering van de zesde
zondag van Pasen, lezingen: Joël 2, 21-27, Openbaring 21, 10-12 en 2227 en Johannes 14, 23-29
Zaterdag 14 mei 2016 (Let op: 16.00 uur) Eucharistieviering van
Pinksteren
lezingen: Joël 2, 28-32, Handelingen 2, 1-11 en Johannes 20,19-23
Zaterdag 28 mei 2016 (19.00 uur) Eucharistieviering van de 2e Zondag
na Pinksteren (4e in de reeks) lezingen: 1 Koningen 8,22-30 en 41-43,
Galaten 1,1-10, Lucas 7, 1-10

Voorwoord 16 april 2016
In deze eucharistieviering is de zang volgens de byzantijnse ritus.
Over de kenmerken van deze wijze van zingen kunt u lezen in het bericht
van het Hoorns Byzantijn Mannenkoor in de rubriek Mededelingen.
Dat er zoveel aandacht is voor de zang is niet ongebruikelijk. Het is zelfs
een van de kenmerken van de gemeenschap die we sinds vijf jaar
vormen. De gezongen mis, de liederen, ze worden voor elke viering
zorgvuldig uitgezocht en geoefend en door de deelnemers aan de viering
zoveel mogelijk gezamenlijk gezongen met behulp van onze Eliacantorij
onder leiding van onze pianist-dirigent Anita Vos.
In de Paastijd is de vreugde om de verrezen Heer zo groot, dat we niet
anders kunnen dan daarover te zingen. Het Halleluja dat veertig dagen
voor Pasen niet heeft geklonken zingen we, sinds het in de Paaswake
viering eindelijk weer geklonken heeft, veelvuldig. De Paasjubel zingen we
op verhoogde toon, en we herhalen naar elkaar de boodschap Christus is
opgestaan! Hij is waarlijk verrezen! De lezingen gaan erover dat mensen
gered worden mits degene die over hen is aangesteld hen kent en zij op
hun beurt hem aan zijn stem herkennen. In het evangelie horen we van
Jezus dat als een herder niet op deze wijze de schapen hoedt, dit voor de
Heer gelijk staat aan roof. In de eerste lezing horen we hoe in het zicht
van het Beloofde Land Jozua wordt aangesteld om het volk na de leiding
door Mozes verder te leiden. En in het boek Openbaring horen we van de

menigte die uit de grote verdrukking samenkomt en voor de troon staat
en voor het Lam. Eenmaal gered laten zij zich niet onbetuigd, en zeggen
hem zaligheid en dank. Ze roepen en loven God om zijn heerlijkheid,
wijsheid.
Bij hun stemmen voegen zich in de Paastijd die van ons, nu wij in hem die
over ons is aangesteld als herder de stem herkennen van onze Heer, die
gestorven is, begraven en verrezen. Hij verschijnt in de Paastijd
onherkenbaar. En hij zou onherkenbaar zijn gebleven, ware het niet dat hij
tot ons spreekt met de stem die wij kennen. Nu dit het geval is, kunnen
wij alleen maar zingen en loven. Laat ook u niet onbetuigd en deel in de
vreugde van Pasen!

Voorwoord 30 april 2016
Als begin een citaat: ‘In toenemende mate worden de Europese
samenlevingen opgeschrikt door uitingen van vreemdelingenhaat en
racisme. Lang hebben we gedacht dat dergelijke ontsporingen in ons land
niet plaats zouden kunnen vinden. Maar de feiten spreken andere taal. We
worden geconfronteerd met geweld, gericht tegen mensen, hun heilige
gebouwen of hun bezittingen. Uitingen van een breder levende weerstand
tegen vreemdelingen. Daarom is zwijgen niet verantwoord. Racisme en
vreemdelingenhaat in al hun vormen dienen herkend, met name genoemd
en krachtig worden bestreden’.
Herkent u ‘onze tijd’?’ Echter; bovenstaande zinnen zijn afkomstig uit een
Kanselboodschap uit het jaar 1992, dus bijna 25 jaar geleden. Op verzoek
van de Raad van Kerken voor te lezen in de aangesloten kerken.
Vandaag zou die boodschap opnieuw kunnen worden voorgelezen zonder
dat er één zin hoeft te worden gewijzigd.
Worden we moedeloos? Soms wel, ik geef het eerlijk toe. Juist dan is het
goed om de H. Schrift te nemen en te lezen. Op 30 mei a.s. lezen we het
evangelie van de Zesde zondag van Pasen. Een kernwoord wat daarin een
paar maal voorkomt (evenals de vorige zondag) is ’liefde’. Het wordt door
de Heer uitgesproken tegen zijn discipelen en verbonden met het
onderhouden van zijn woord.

Ruim genomen: wat Hij heeft gezegd en gedaan. Woord en daad dus. Die
verbinding voorkomt dat het woordje liefde ‘te lief’ is en daardoor
krachteloos dreigt te worden.
Het samengaan van woord en daad zet ons op de goede weg. Graag wil ik
daar verder op doorgaan, de dertigste.
Emeritus-pastoor Wim de Boer

Voorwoord14 mei 2016 Pinksteren
De vreugde van Pasen is volmaakt wanneer het werk van Heer op aarde is
volbracht door Jezus en wordt voortgezet door zijn discipelen. Christus die
op aarde de wil van de Vader - redding van allen – tot het uiterste toe
heeft gedaan, heeft het testament nagelaten van de liefde van God die
mensen in staat stelt te doen wat onmogelijk lijkt te zijn voor deze
wereld: dat je niet wijkt of zwicht voor terreur, die de mensheid voeren
naar angst en verderf, maar dat je de weg blijft volgen van openheid en
kwetsbaarheid. Dit is de weg die voert naar de vrede die Christus geeft.
Naast het testament van Gods liefde, om in die liefde de weg te gaan ten
uiterste toe, laat hij ook zijn geest na, die uit de hemel op hem was
neergedaald. Wanneer wij met Pinksteren, de vijftigste dag van Pasen, in
de viering lezen van het pinkstervuur dat uit de hemel neerdaalt en zich
over hen verdeelt weten wij dat de Geest de basis vormt van de Kerk. De
ene Geest die zich verdeelt, kan alle leerlingen in hun verscheidenheid
verbinden met elkaar. Ze verstaan elkaar ondanks dat ze verschillende
talen spreken en uit een ander gebied van de wereld afkomstig zijn. Waar
het in de Geloofsbelijdenis over de Geest gaat wordt in een adem de Kerk
genoemd ‘heilig’, katholiek’, ‘apostolisch‘, dat wil zeggen drievoudig, en
toch – hoe zou het ook anders? – ‘één’. De Geest is dus in staat op aarde
de gemeenschap die van zichzelf verscheiden is één te laten zijn, zoals
God in zichzelf, Vader, Zoon en heilige Geest, verscheiden is en toch één.
Zonder die uitstorting van de Geest met Pinksteren kan de kerk niet de
weg vervolgen die Jezus ging, omdat ze haar gebrokenheid niet te boven
zou kunnen komen, de leden elkaar zouden misverstaan, en hopeloos
verdeeld zou zijn. Gelukkig vieren we elk jaar Pinksteren en worden de
kerken toegerust met de Geest om verscheidenheid te koesteren,

verdeeldheid te boven te komen en samen een volgende stap te zetten op
de weg van de eenheid.
Ten teken dat het vuur van Christus op ons overspringt en ons toerust met
heilige pinkstergloed zal in de viering een kind plechtig de Paaskaars
uitblazen in de richting van de leden van de vierende en biddende
gemeente opdat zij allen één zijn. Weest welkom, omwille van de eenheid.

Voorwoord 28 mei 2016
'Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal
genezen.'
Deze woorden zijn ons vertrouwd, we spreken ze iedere eucharistieviering
uit, voordat we de communie ontvangen. Ze komen uit het Nieuwe
Testament, maar wie heeft deze woorden eigenlijk gesproken?
a. de zieke schoonmoeder van Petrus
b. de blinde Bartimeüs
c. een romeins officier van Herodes Antipas
Het goede antwoord is... C! We lezen het in het evangelie van deze
(vooravond van de) zondag. Meer precies vraagt de officier niet om
genezing voor zichzelf, maar voor een knecht van hem, die ernstig ziek is.
Die officier is een bijzondere vreemdeling. Eerder heeft hij al uit eigen zak
de bouw van een synagoge betaalt, terwijl hij zelf geen jood is. En nu
blijkt dat zijn geloof in Jezus, die onderweg is naar hem toe, zo groot is
dat Jezus zijn reis niet eens hoeft te voltooien: een enkel woord is al
genoeg. Aan dit geloof kan het volk dat om Jezus heenliep nog een
voorbeeld nemen, want die hadden, na de zaligsprekingen en de bergrede
van Jezus, enkel een diepe stilte laten horen.
Een vreemdeling, een mens die moest achterlaten, kan wat echt van
belang is beter op waarde schatten. Misschien had de wijze Salomo dit
begrepen toen hij bij de bouw van de tempel, een speciaal gebed aan de
vreemdeling wijdde. 'Moge ook een vreemdeling, die deze tempel
betreedt, verhoord en gezegend worden.' Niet alleen uit liefde voor de
vreemdeling, maar ook omwille van het eigen volk: vreemdelingen kunnen
ons dingen leren die we zelf niet snel zien. Een boodschap die zijn
actualiteit niet heeft verloren!

Pastoor Erna W.M. Peijnenburg

Activiteiten
Voorjaarsvergadering
Op dinsdagavond 12 april 2016 houdt de parochie i.o. van de H. Elia te
Mijdrecht haar
voorjaarsvergadering. Tijdens deze vergadering willen we graag even
terugblikken op 2015 en een toelichting geven op de financiële zaken.
Plaats: Molenlandschool, Molenwiek 48 te Mijdrecht.
Aanvangstijd: 20.00 uur.
namens het bestuur,
Mariette Fakkeldij

Bijbelmeditatieve avond:
Wegens te weinig aanmeldingen wordt de Bijbelmeditatie avond van 13 april verplaatst naar
het najaar. De exacte datum volgt nog

Verslagen
Bijbelmeditatieve avond:
Op dinsdag 23 februari j.l. was er voor de 1e maal een Bijbelmeditatieve
avond georganiseerd bij ons thuis. De avond werd geleid door Pastoor
Henk Schoon en had als uitgangspunt om eens stil te staan bij een tekst
uit de Bijbel. Eerst kregen wij een mooie Bijbelse tekening te zien, waarbij
wij allemaal mochten aangeven wat deze tekening bij ons opriep. Daarna
hebben wij om de beurt een stukje tekst uit de Bijbel voorgelezen, om
daarna dit stukje tekst eens met elkaar te bespreken. Dit bracht hele
mooie en boeiende gesprekken teweeg. Doordat wij met elkaar het stukje
tekst uit de Bijbel steeds meer gingen uitdiepen, leerde je aan het einde
van de avond de betekenis van deze tekst steeds beter te begrijpen. De

tekst uit de Bijbel die wij hadden gelezen, kwam uit het boek Genesis
(28:12), “de ladder van Jacob”.

Het mooie van deze avond was ook dat het dingen opriep uit ons eigen
leven, ervaringen en dat er de ruimte was om dit ook met elkaar te delen.
Al met al een betekenisvolle avond en een zeer goede opkomst, 11
personen. Bent u nieuwsgierig geworden, kom gerust eens mee naar de
volgende Bijbelmeditatieve avond!!
Esther de Jong-van Leeuwen.

Mededelingen
Op zaterdag 16 april is de eucharistieviering in de Janskerk (dus niet in de
Veenhartkerk). Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor komt deze viering met
zang opluisteren.

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM) dat in 1985 is opgericht, is op
dit moment bijna 40 man sterk en staat onder leiding van Grigori S.
Sarolea MA.Het koor - dat niet specifiek kerkelijk gebonden is – brengt
Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek in de monastieke (= klooster) stijl. Het
zijn soms de “eenvoudige” melodieën zoals deze door de monniken in de

kloosters worden gezongen, maar ook de prachtige vierstemmige
composities staan op het repertoire.
In alle gevallen komt de diepte van de Russische spiritualiteit tot uiting in
de liederen die a capella worden gezongen, want de regel is dat alleen wat
God geschapen heeft (de menselijke stem) de gebeden en gezangen mag
vertolken.
Samen met de kleuren van iconen, de ceremoniële gewaden van de
priesters en de
geur van wierook
en brandende
kaarsen is deze
muziek een
essentiële schakel
in het geheel van
de Russische
religieuze traditie.
In een sfeer waar
de aardse
werkelijkheid
even terzijde
wordt gelegd beluistert men hymnen en gezangen die soms honderden
jaren oud zijn.
Meer en meer spreekt deze muziek de mensen in de westerse wereld aan
omdat de harmonieën ons vertrouwd in de oren klinken, de
klankcombinaties soms verrassend zijn en zeer aangenaam zijn om naar
te luisteren.
Naast het uitgebreide kerkelijk repertoire heeft het Hoorns Byzantijns
Mannenkoor ook Russische en Oekraïense volksliederen op het programma
staan. Bij concerten staat vaak naast de Russisch Orthodoxe kerkmuziek
deze volkszang op het programma. Het publiek maakt zo met beide
aspecten van deze muziek kennis. Het HBM dat inmiddels 6 Cd’s heeft
uitgebracht, treedt gemiddeld zo’n twintig keer per jaar op. Voor contact
of informatie over het koor, optreden of cd’s, zie:
www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

De dirigent
Vanaf 1990 staat het Hoorns Byzantijns Mannenkoor onder de artistieke
leiding van Grigori Sergei Sarolea. Hij studeerde aan het Haags Koninklijk
Conservatorium en het Rotterdams Conservatorium en behaalde in 2005
zijn Masterdiploma Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij
heeft zich verdiept in de riten van de Byzantijnse Liturgie met de daarbij
behorende gezangen. In 1986 is hij beroepsmatig begonnen met het
dirigeren van kerkmuziek van de Slavisch–Byzantijnse ritus. Onder zijn
leiding is het repertoire van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor aanzienlijk
uitgebreid.
Grigori Sarolea (MA) is gedoopt volgens de Slavisch Byzantijnse ritus en
heeft - naast vele andere muzikale ontwikkelingen - zijn kennis en
liturgische ervaring vanuit het doopwater in zijn adem en vingers. Ruim 25
jaar heeft hij zijn 'kilometers' gemaakt in de Slavisch-Byzantijnse ritus.
Dit als zanger, dirigent en lector. Grigori is voor het overige een zeer
creatieve en vrijdenkende muzikant, schrijver, componist en singersongwriter, die op zeer diverse wijzen veelkleurige klanken uit zichzelf en
zeer diverse groepen mensen weet te halen. Hij inspireert van '9 tot 90',
van 'nooit gezongen' tot professional.. Meer informatie op
www.grigorisarolea.nl.

Wijziging datum viering in augustus.
In tegenstelling tot wat eerder is bekend gemaakt vindt de viering in
augustus niet plaats op 13 augustus maar op 6 augustus. Ieder neme er
kennis van!

Financiën
Opbrengst collectes:
10 februari 121,60

20 februari € 105,77
5 maart

€ 137,26

19 maart

€ 117,45

24 maart

€ 121,50

26 maart

€ 54,55

Opbrengst kerkbalans 2015
De actie kerkbalans heeft dit jaar een totaal aan toezeggingen opgeleverd
van € 8.595. Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Collecte project 1e kwartaal: Vastenactie
Tijdens de paasviering van 26 maart jl. is de collecte voor het project van
het 1e kwartaal afgesloten. In totaal is er een bedrag opgehaald van €
365,25. Dit bedrag is bestemd voor het project van de Vastenactie in
Oeganda.
Collecte project 2e kwartaal: Inloophuis 't Anker
Voor het 2e kwartaal hebben wij gekozen voor een project uit onze directe
omgeving, namelijk Inloophuis 't Anker in Mijdrecht. Inloophuis 't Anker
biedt een ontmoetingsplaats aan voor iedereen die te maken krijgt met
kanker, als (ex-)patiënt, naaste of nabestaande. Hier kunnen mensen
afleiding vinden met bijvoorbeeld yoga, zingen of schilderen. Hier kun je
praten met mensen die echt begrijpen waar je het over hebt. Inloophuis 't
Anker staat voor een praatje, ontspanning, warmte en steun.
Bij de viering van 16 april zal iemand van Inloophuis 't Anker aanwezig
zijn en uitleg geven over de stichting en wat zij allemaal doet. De collecte
zal afgesloten worden tijdens de viering op 11 juni.
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2016 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 2016.

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.
Oproep vrijwilligers voor vervoer naar en van de kerk
Wij, Cees en Elly Samsom, zijn op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers, die ons
kunnen helpen met het vervoer van parochianen naar en van de kerk. Het
gaat om een paar mensen, voor wie het moeilijk is om zelf naar de kerk te
komen maar heel graag onze vieringen willen bijwonen.
Wie biedt zich aan? Voor nadere inlichtingen: ons tel. nr is 283431, mobiel
06-53573719.
Alvast bedankt!
Cees / Elly Samsom

Altaarbloemen, gebedsintenties
Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket
van:
20 februari:
Carla Mulder
20 februari:
5 maart:

Els en Dick v. Leeuwen

Wilma t. Haaf

19 maart: Co v. Rijn
26 maart: Harry Breeuwel
Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen
zouden kunnen gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of
fam.fakkeldij@live.nl

Vriendinnen en vrienden gezocht voor het Oud-Katholiek
Seminarie!
Theologie is er voor iedereen – en gaat iedereen wat aan. Het OudKatholiek Seminarie zet zich daarom voor een brede verpreiding van
theologische kennis en inzichten in. Als lezer van De Oud-Katholiek blad
merkt u dit: regelmatig verschijnen er artikelen van docenten en
onderzoekers van het seminarie in. Misschien bezoekt u ook lezingen van
docenten, heeft u als toehoorder of student colleges aan het seminarie
gevolgd, leest u de verdere publicaties van docenten, of nam u deel aan
de seminariedag of de summer school.
Er gebeurt dus veel en veel mensen profiteren ervan, veel mensen dragen
het seminarie en zijn docenten ook een warm hart toe. Dat is een mooie
situatie. Toch kan wat goed gaat, nog beter, juist omdat het zoveel
mensen interesseert. Het netwerk van geïnteresseerden is nu namelijk erg
informeel. Dit heeft als nadeel heeft dat informatie over activiteiten
geïnteresseerden niet altijd op tijd bereikt. Ook is er weinig gelegenheid
om het seminarie bij zijn werk te ondersteunen. Allebei is jammer. Een
vriendenkring biedt een oplossing. Het is een eenvoudige structuur die
iedereen die zich voor het seminarie interesseert de kans biedt tijdig

informatie te krijgen – en iedereen die het seminarie en zijn werk van
belang vindt, gelegenheid heeft dit te ondersteunen.
Als vriendin of vriend van het Oud-Katholiek Seminarie krijgt u regelmatig
informatie over het seminarie, waaronder het jaarverslag, een
persoonlijke uitnodiging voor de seminariedag, en uitnodigingen voor
lezingen en presentatie van docenten. Door uw lidmaatschap geeft u
uitdrukking aan uw betrokkenheid en ondersteunt het Seminarie met een
bijdrage van EUR 30,- per jaar, bedoeld ter ondersteuning van de
publieksactiviteiten van het seminarie.
Wilt u zo vriendin of vriend van het Seminarie worden? Neemt u dan
contact op met prof. dr. Peter-Ben Smit, p.b.a.smit@uu.nl.
In het kort
U krijgt: de vriendschap van het Oud-Katholiek Seminarie, uitgedrukt in
regelmatige informatie, uitnodigingen, en korting op het volgen van
colleges als toehoorder.
U geeft: uw vriendschap en betrokkenheid, materieel uitgedrukt in een
bijdrage van EUR 30,- per jaar.

Bereikbaarheid Bestuur
Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776
Email: h.schoon@live.nl
Het bestuur van de parochie is te bereiken op email adres:
bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer
Zondag 24 april 2016 16 uur -viering-En voorts iedere laatste zondag
van de maand om 16 uur en in december kerstavond om 21 uur.

Zondag 25 september 2016 feest !!
Pontificale viering
Dan zullen we tijdens een pontificale viering om 16 uur, waarin de
bisschop van Haarlem Mgr. Dirk Jan Schoon en past. Jacob Spaans
voorgaan, gedenken dat het 155 jaar geleden is dat ons huidige
kerkgebouw ingewijd werd. Het befaamd Utrechts Byzantijnskoor zal dan
in originele Oekraiense kledij de dienst opluisteren ! Prachtig!
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.

