Nieuwsbrief december 2016 en januari 2017
Vormen wij in 2018 een volwaardige parochie? En als dat (nog) niet lukt, houden wij
dan op te bestaan in De Ronde Venen? Vragen die actueel zijn. Op de eerste vraag
kan ik nog geen antwoord geven, op de tweede vraag wel: wij blijven bestaan in De
Ronde Venen (maar dan nog steeds als Statie). Zaterdagmiddag 7 januari 2017 gaan
we ons bezinnen op het Oud-katholiek zijn. Laat uw stem horen!
Op zaterdag 28 januari worden weer mensen lid van de OKKN. Nieuwsgierig? Wees
erbij.
Helaas heeft onze bisschop zich ziek moeten melden, het is te hopen dat hij snel
herstelt.
Thans zitten we in de adventtijd op weg naar kerst. Elk jaar toch weer een bijzondere
periode. Let op: kerstavond 24 december begint de viering om 21.00 uur (en niet
om 22.00 uur).
Op weg naar kerst weer de nodige activiteiten: inzamelingsactie Voedselbank,
Advent lunch, kerstkaartenactie IKO.
Een blik vooruit naar de voorjaarsvergadering en verder in deze nieuwsbrief
verslagen over de najaarsvergadering en de synode.
Albert Geerdinck

Bisschop van Haarlem
De Bisschop van Haarlem heeft zich helaas ziek moeten melden en zijn taken op het
landelijk niveau voorlopig neergelegd. Hij zal proberen om zijn functioneren als
pastoor in de parochie Amsterdam zoveel mogelijk voort te zetten. De Deken van
Haarlem, Peter-Ben Smit, is aanspreekpunt voor lopende zaken. Wij bevelen de
bisschop graag aan in uw persoonlijk gebed.

Kerkdiensten
Zaterdag 10 december 2016 (16.00 uur) Eucharistieviering van de
3e zondag van de Advent (jaar A)
lezingen: Jesaja 35,1-10, Jakobus 5,7-10 en Matteüs 11,2-11
Zaterdag 24 december 2016 (21.00 uur) Eucharistieviering van Kerstnacht
lezingen: Jesaja 9,1-6, Titus 2,11-14, Lucas 2,1-20

Zaterdag 14 januari 2017 (19.00 uur) Eucharistieviering van de
2e zondag na Epifanie
lezingen: Genesis 12,1-8, Romeinen 4,1-12 en Johannes 1,29-42
Zaterdag 28 januari 2017 (16.00 uur) Eucharistieviering van de
Opdracht van de Heer in de Tempel, met wijding en uitreiking van de kaarsen
lezingen: Maleachi 3,1-4, Hebreeën 2,14-18 en Lucas 2,22-40

Voorwoord bij Eucharistievieringen
Zaterdag 10 december 2016
In de lezingen van de viering van 10 december bevinden we ons in de Advent, een
tijd van verwachting en uitzien naar de komst van God-met-ons, de Heer die intrede
doet in onze mensenwereld, waar hij ‘inwoning’ zoekt. De tijd van Advent is bedoeld
om ons op zijn komst voor te bereiden, om ons huis, onze harten en zielen, voor hem
te reinigen. We zetten de deur van onze
binnenkamer open en stellen ons op bij de drempel
om hem te begroeten bij zijn intrede. De Advent
betekent ook het uitzicht van de ballingen op hun
terugkeer. De terugkeer van de mensenkinderen die
verblijven in den vreemde betekent dat zij
thuiskomen. Het woord ‘wonen’ is op deze toestand
van ballingschap niet van toepassing, wel het woord
‘verblijven’. Woning vind je namelijk pas in het land
waar je naar toe terugkeert. Alleen al het uitzicht hierop is reden voor onze dorre
bestaan om in de Advent op te bloeien, zoals de woestijn en het dorre land in de
profetie van Jesaja doen. En om te juichen zoals de wildernis! Welkom om samen
ons op zijn komst voor te bereiden!
Zaterdag 24 december 2016
De herders in het veld van Judea houden de wacht over hun kudde. Dat moeten ze
wel. Want in de donkerheid van de nacht kunnen duistere machten zich meester
maken over de kudde en naar believen kleinvee roven. We kunnen ons die duisternis
goed voorstellen die hen omgeeft. De duisternis die heerst is ook in onze wereld
alom aanwezig. We zien het overal om ons heen. We voelen ons dan ook verbonden met
die herders die in het holst van de nacht de wacht hielden over hun kudde. Ook wij zijn alert en
houden rekening met de mogelijkheid van een terroristische aanslag. Duisternis is
alom en angst houdt de volkeren in de greep: voor migranten, voor verlies van banen
en inkomenszekerheid. Zo voorstelbaar als de duisternis is, zo onvoorstelbaar is het
licht. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe het is als in die duisternis een licht
gaat stralen zoals dat gebeurde bij die herders in de nacht, toen een engel aan hen
verscheen. Maar het weinige dat we weten is genoeg om elk jaar Kerstnacht te
vieren, namelijk dat het licht van de heerlijkheid van de Heer ‘hen omstraalde’. De
heerlijkheid (of glorie of luister) van de Heer was als een cirkel van licht om hen
heen!. Daarbinnen waren zij, daarbuiten de duisternis. Wie waakt er nu over wie,
denk je dan? Laat u in de viering van Kerstnacht ook omstralen door dit heerlijke
licht. En kom meezingen met de engelen en de herders!
Zaterdag 14 januari 2017

Niet op grond van eigen verdienste worden wij gerechtvaardigd. Zonder dat er
sprake hoeft te zijn van goede werken kan een mens zalig geprezen worden. Zulke
uitspraken doet Paulus van wie wij een brief lezen op deze zondag: de brief aan de
Romeinen. Maarten Luther was onder de indruk toen hij las over de wijze waarop
God een mens redt: uit genade. Zijn kritiek op allerlei kerkelijke praktijken van zijn tijd
was hierop gebaseerd.
Nu, 500 jaar na zijn 95 stellingen over de redding van mensen door God is er niet
alleen in de protestantse kerken maar ook in de katholieke kerken overeenstemming
bereikt: Luther heeft terecht de kerk erop gewezen dat niet de verdienste van een
mens maar Gods liefde de basis vormt voor rechtvaardiging.
Op deze zondag gaat het over allerlei mensen die God heeft geroepen, en die een
voorbeeld zijn voor ons van geloof: Abram en David worden met name genoemd.
Hun roeping gebeurde toen zij nog geen goede werken hadden gedaan. Zo zie je
maar: God roept ons mensen nog voordat wij hebben kunnen laten zien of we dat
verdienen: reden om deze zondag te vieren met extra dankbaarheid.
Zaterdag 28 januari 2017
Toen de Heer, Jezus Christus, werd opgedragen in de
Tempel zong Simeon een loflied over het licht dat hij in dit
kind zag opgaan ‘tot verlichting der heidenen en tot
heerlijkheid van uw volk, Israël’. Hij nam het kind ook in de
armen en zegende het. Opziende naar de hemel loofde hij
God om de aanschouwing van dit licht. Met het kind in de
armen droeg hij ‘het licht’ op als een dankoffer aan de Heer,
van wie de redding afkomstig is. Wij ontvangen in deze
viering kaarsjes om met dit licht in de handen en met de
lofzang van Simeon uit onze monden eveneens het licht op
te dragen: lichtdragers zijn we geworden! Zo stappen we in
processie voort van de plaats waar het licht is gezegend naar de kerkzaal waar we
Gods lof zingen en het offer van dank brengen in de heilige eucharistie. Doet u mee
en voegt u in deze lichtprocessie!
Tijdens deze viering zullen enkele gastleden toetreden als lid van de Oud Katholieke
Kerk. Het belooft een feestelijke gebeurtenis te worden! U bent allen van harte
uitgenodigd!
Boekentafel:
Er wordt weer een boekentafel opgesteld op 28 januari. Er liggen mooie boeken om
cadeau te geven of om zelf aan te schaffen!
Van harte aanbevolen.

Activiteiten
Inzamelingsactie voedsel- en kledingbank
Op zaterdag 10 december zullen we een inzamelingsactie houden voor de voedselen kledingbank. Zij hebben thans meer dan 85 gezinnen als cliënt die wekelijks een
aanvullend pakket met voedingsmiddelen krijgen. De gezinnen kunnen ook een
beroep doen op de kledingbank. Juist in de decembermaand, maand van feesten en
voor de meesten van ons luxere maaltijden, is dit 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 en schone
kleding voor de viering kwijt in de
daarvoor bestemde kratten in de hal van de kerk. De kleding mag ook in afgesloten
zakken meegebracht worden. Uw boodschappen mogen ook in een doos van thuis
worden verpakt.
De voorkeur gaat uit naar voedsel dat wat langer houdbaar is. Denk aan blikken,
koffie, suiker, olie, meel, pasta, rijst, sausen, jam, pindakaas, etc...... Maar ook
toiletspullen.
Alvast hartelijke dank!
NB: Op Kerstavond zal de 2de collecte bestemd zijn voor de plaatselijke voedselbank.
We zullen in het nieuwe jaar dit, hopelijk mooie, bedrag aan de vrijwilligers van de
voedselbank overhandigen.
Mariëtte Fakkeldij.

Adventslunch
De contactgroep verzorgt een Adventslunch op zaterdag 10 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.

Kerstkaartenactie IKO
Het Interkerkelijk Overleg, beter bekend als het IKO, komt dit jaar weer met een huis
aan huis kerstkaart. 15 verschillende kerken uit de Ronde Venen nemen deel aan dit
gezamenlijke initiatief.
Inwoners worden 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 Oud-Katholieke parochie i.o van de Heilige Elia opgenomen.
De kerstkaarten worden gelijktijdig met het weekblad “De Groene Venen” verspreid in
De Ronde Venen.
U wordt van harte uitgenodigd mee te helpen de kaarten in enveloppen te stoppen.
Op maandagmorgen 12 december vanaf 9.30 uur bent u welkom in gebouw De
Roeping, Kerkstraat 12 (bij de Hervormde kerk) te Wilnis.
Els van Leeuwen en Bea Dalebout

Kerstavond:
Op zaterdagavond 24 december start om 21.00 uur de feestelijke Kerstviering.
De Elia cantorij zal ons allen ondersteunen met gezang.
We hopen van harte dat iedereen uit volle borst mee zal zingen.

Het volgende ensemble o.l.v. Anita Vos, omlijst het geheel muzikaal:
Cintha Kooistra, dwarsfluit
Edwin Vos, gitaar,
Sander van Leeuwen, gitaar
De voorbereidingen zijn al in volle gang!
U komt toch ook meevieren?
Na afloop heffen we het glas!

Bezinningsmiddag
Op 7 januari 2017 willen wij als Parochie in oprichting een
bezinningsmiddag organiseren voor alle leden, gastleden en
belangstellenden.
We zullen van elkaar horen: wat is/was mijn motivatie om bij deze kerk te
willen horen en wat heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat ik ben
gebleven.
Houdt u deze middag alvast vrij!
Molenlandschool, 14.00-17.00 uur.
Het bestuur

Kerkbalans
Het Collegiaal Bestuur heeft besloten om parochies met ingang van dit jaar in de
gelegenheid te stellen om zelf hun materiaal voor de komende actie Kerkbalans te
ontwerpen. Frans en Marijke Leeuwerik en Elly Samsom hebben aangegeven ook dit
jaar weer te willen helpen bij de actie Kerkbalans. Wij gaan gezamenlijk aan de slag
om een eigen folder en ander materiaal samen te stellen.
Omstreeks eind januari/begin februari 2017 zullen de enveloppen voor de actie
Kerkbalans verspreid worden binnen onze parochie.

Voorjaarsvergadering 27 februari 2017
Op deze voorjaarsvergadering maken we de balans op van de bezinningsmiddag van
7 januari en van de middelen die ons ter beschikking staan (jaarrekening 2016 en
conceptbegroting 2018). Halverwege 2017 wil het bestuur het besluit nemen of we
de bisschop gaan vragen om de oprichting van een ‘Oud-Katholieke parochie van de
H.Elia De Ronde Venen’. Dan zijn we geen statie meer die projectmatig wordt
ondersteund maar een volwaardige parochie met een grotere mate van
zelfstandigheid.
Er zijn allerlei vragen te bedenken over wat deze verandering inhoudt, en wat deze
betekent voor uw deelname in de gemeenschap en over uw betrokkenheid bij de
Oud-Katholieke kerk. Vragen zoals ‘Wat houdt de verandering van statie naar
parochie in?’ of ‘Hoe maak ik in mijn relatie tot de Oud-Katholieke kerk mijn
dankbaarheid zichtbaar die ik voel voor deze gemeenschap in Mijdrecht?’. En: ‘hoe
geef ik gestalte aan mijn vertrouwen in de toekomst als ik merk hoe de OudKatholieke kerk met alle middelen die zij heeft laat blijken vertrouwen te stellen in
deze gemeenschap?’. Een aantal mensen heeft al aangegeven klaar te zijn en heeft
op deze vragen het antwoord gevonden. Vooruitlopend op de uitkomst van de
bezinningsmiddag en deze voorjaarsvergadering hebben zij gevraagd om niet langer
gastlid maar lid te mogen zijn van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De pastoor en het kerkbestuur hebben verheugd hier kennis van genomen. Op
zaterdag 28 januari 2017 zullen zij in de viering van de Opdracht van de Heer in de
Tempel als leden worden opgenomen in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Mocht u nog vragen hebben, komt u dan naar de vergadering op 27 februari 2017.
Het bestuur en de pastoor zullen dan zo goed mogelijk proberen deze te
beantwoorden, zodat u de juiste beslissing kunt nemen.
Het bestuur

Verslagen
Viering 15 oktober met voorganger Wim de Boer
Zaterdag 15 oktober ging emeritus pastoor Wim de Boer voor de laatste keer voor in
onze parochie.

Wim deelde ons na afloop van de viering mee dat hij en Cleménce ons in de
toekomst vast nog eens bezoeken.
Bea Dalebout.

Najaarsvergadering
De najaarsvergadering heeft op 7 november jl. plaatsgevonden in de
Molenlandschool. De vergadering stond voornamelijk in het teken van de Synode
van 19 november. Edwin Vos heeft verteld wat het doel is van de Synode en welke
punten er op de agenda staan van de komende Synode. Met name de voorgestelde
wijzigingen in heffingssystematiek zorgde voor de nodige vragen en discussie en is
een belangrijk onderwerp van gesprek op de Synode.
Verder is er door het bestuur vooruitgeblikt op 2017, waarbij de nadruk zal liggen op
het besluit om een zelfstandige parochie te kunnen zijn. Op 7 januari zal er een
bezinningsmiddag georganiseerd worden en tijdens de voorjaarsvergadering van 27
februari wordt teruggekeken naar de bezinningsmiddag, de financiën en de
toekomst. Er is dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Synode
Verslag van de 90e Synode te Hilversum op 19 november 2016
Parochie Elia i.o. was vertegenwoordigd met
Edwin Vos als eerste synodaal, Albert Geerdinck
als tweede synodaal. Anita Vos, Els van Leeuwen
en Frans Leeuwerik namen plaats op de publieke
tribune. Pastoor Henk Schoon was één van de
vertegenwoordigers van de geestelijkheid.
Dick Schoon heeft zich afgemeld vanwege
gezondheidsredenen. De deken van Haarlem, Peter-Ben Smit vervangt Dick tijdens
de Synode.
Na de opening door de voorzitter en het gebed stond het verslag van het Collegiaal
bestuur op het programma. Na de uiteenzetting was er gelegenheid tot het stellen
van vragen. Daarna is het verslag door de synode goedgekeurd.
De volgende personen zijn her- of verkozen:
In het collegiaal bestuur.
De heer M. Blaauw als gelovige namens de Synode.
De heer T. van Dam als gelovige namens het Bisdom Utrecht.
Mevrouw M. Nijman-Smits als gelovige namens het Bisdom Haarlem.
In het Presidium:
De heer C.P. Groenewegen als voorzitter.
Mevrouw M. Kersaan als vicevoorzitter.
De actie kerkbalans van dit jaar is toegelicht. Dit jaar is de mogelijkheid geboden om
een folder op maat samen te stellen via een centrale webpagina. Elke parochie dient
zelf één account aan te maken om dit uit te voeren. Frans Leeuwerik zal voor ons dit
gaan verkennen.

Dhr. Klaas Henk Ubels, PKN predikant in de hoofdkrijgsmacht, heeft een presentatie
gegeven over zijn werk in missiegebieden en de rol die spiritualiteit daarbij heeft. Dit
was een boeiende lezing over de bijdrage van het geloof tijdens missies.
Broeder Johannes van de Gemeenschap van de Goede Herder heeft ons aan de
hand van een aantal foto’s meegenomen in de hulp die hij samen met een aantal
andere personen heeft geboden aan vluchtelingen in het vluchtelingenkamp in
Calais.
Daarna hebben we de Eucharistie gevierd en geluncht.
’s Middag stond, zoals gebruikelijk, de financiële zaken op de agenda, te beginnen
met de heffingssystematiek, daarna het financieel verslag en als laatste de begroting.
De voorgestelde heffingssystematiek van 85 % is niet doorgevoerd. Daarvoor in de
plaats is gestemd voor:
 Afdracht pastoraat: 70%.
 Heffing op vermogen (jaar-2): 2% van het vermogen (zonder het
registergoed).
 Bestaande heffingen: 25 % op inkomsten uit registergoed (huur, pacht, etc).
Door bijdragen van fondsen blijft het kostendekkend.
Het financieel verslag en de begroting zijn goedgekeurd door de synode. Voor de
cijfers wordt verwezen naar de verslagen. Deze zijn op aanvraag in te zien.
De Aartsbisschop van Utrecht heeft het slotgebed uitgesproken.
Daarna was er gelegenheid om de nieuw gekozen functionarissen te feliciteren onder
het genot van een drankje. Wil je volgend jaar een keer mee naar de synode, meldt
je dan aan bij Edwin.

Mededelingen
Toetreden als lid van de OKKN op 28 januari 2017
Het zou zo kunnen zijn dat u al een poos rondloopt met het mooie idee om
lid te worden van onze kerk. U heeft net kunnen lezen dat er op 28 januari
een feestelijke viering gehouden wordt, waarin enkele van onze gastleden
lid zullen worden!
U bent van harte welkom om u daarbij aan te sluiten. Daarvoor kunt u zich
aanmelden bij pastoor Henk Schoon door persoonlijk hem aan te spreken
of via het e-mailadres bestuur.h.elia@gmail.com
Het bestuur

Financiën
Opbrengst collectes:
15 oktober: € 144,35
29 oktober: € 112,70
12 november: € 115,81
26 november: € 72,27
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.

Collecte 1e kwartaal 2017
De collecte van het 1e kwartaal van 2017 is bestemd voor de vastenactie van 2017.
De inhoud van het project van de vastenactie van 2017 zal tijdens de diensten van
het 1e kwartaal bekend worden gemaakt.

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.
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 naar Frans Leeuwerik (0297-283367), bij voorkeur op
vrijdag tussen 18.00 en 18.30 uur, en bij geen gehoor met Aad Kruys (0297-282670).
Zij zijn u graag van dienst.

Altaarbloemen, gebedsintenties
Elke viering worden van de altaar bloemen aan iemand gegeven. Het
boeket van:
15 oktober ging naar Clemence de Boer;
29 oktober ging naar Marijke en Frans Leeuwerik;
12 november ging naar Aad en Tonny Kruys;
26 november ging naar Mariëtte Fakkeldij.

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

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

Agenda Aalsmeer
Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.
Diensten: iedere laatste zondag van de maand om 16.00 uur.
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.

