Nieuwsbrief juni en juli 2018
De vakantieperiode breekt aan. We nemen gas terug, we gaan er op uit of doen wat anders,
even niet meer de gebruikelijke dingen.
We kunnen terugkijken op een mooi afscheid van pastoor Henk Schoon en op de
verwelkoming van pastoor Erna Peijnenburg. De viering van 7 april met voorganger bisschop
Dick Schoon was bijzonder.
We hebben een nieuwe bankrekeningnummer bij de ING. Gebruikt u dat rekeningnummer in
het vervolg. Het nieuwe rekeningnummer is NL40 INGB 0008 4276 30. T.n.v.
Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen.
Het jaarlijks uitje gaat dit jaar op zondag 1 juli naar Dordrecht.
Alvast een goede vakantietijd toegewenst.
Albert Geerdinck

Kerkdiensten
Zaterdag 2 juni 2018
2e zondag na Pinksteren (4e in de reeks)
Deuteronomium 26:5-11, 2 Korinthiërs 4:5-12, Marcus 2:23-28
Zaterdag 16 juni 2018
4e zondag na Pinksteren (6e in de reeks)
Ez. 17:22-24, 2 kor. 5:1-10, Marcus 4:26-34
Zaterdag 21 juli 2018
H. Maria Magdalena, apostelgelijke.
Sefanja 3:14-17, 2 Korinthiërs 5:14-18, Johannes 20:11-18

Voorwoord bij Eucharistievieringen
Zaterdag 2 juni 2018

Over sterke kracht in breekbare vaten
Met blijde stem wordt in de eerste lezing gesproken over de grote daden van God;
terugkijkend over de weg die is afgelegd roemen mensen hoe God te hulp schoot toen ze het
moeilijk hadden, hoe Hij bevrijding had gebracht en voor voedsel had gezorgd waarvan ze
konden leven. Achteromkijkend is het vaak makkelijk loven. De moeite, de angst en de twijfel
zijn naar de achtergrond geraakt, want het is goed afgelopen allemaal, het licht van
Godswege heeft hen bijgelicht op hun weg. Maar dit licht, deze kracht in ons, zo schrijft

Paulus, hebben we als een schat in aarden vaten. Die vaten zijn kwetsbaar. Voor je het weet
breekt er een scherf af of barsten ze helemaal, en gaat de inhoud verloren. Die inhoud is niet
van ons, maar van God. Zijn kracht is in ons aanwezig, maar kwetsbaar. Zoals Paulus het
zegt: we voelen druk, maar zijn toch niet in het nauw, we zijn om raad verlegen, maar toch
niet radeloos, gevallen op de aarde, maar toch niet te gronde gegaan. Zijn kracht woont in
onze zwakheid, en daarom zijn mensen heel vaak toch sterker dan zij zelf voor mogelijk
hielden.
Zaterdag 16 juni 2018

Over ruimte voor vreemde vogels.
Wie weet hoe het zaad, dat in de aarde wordt gegooid, groeit? Geen idee, het gebeurt terwijl
we slapen, zegt Marcus. Dat is toch ook logisch, zegt Ezechiël, want groei komt van God.
Hoe zouden wij mensen dat kunnen verstaan? Ezechiël beschrijft de toekomst van het volk
Israël zelf als een twijgje, dat door God is geplant, waaruit een grote ceder zal groeien.
Vogels van allerlei pluimage zullen tussen haar takken een woning vinden, en deze zal
vrucht dragen in overvloed. Wat een prachtig beeld van een toekomst, van overvloed, van
gastvrijheid! Het volk van God mag groeien en bloeien en dan is er vanzelf ook ruimte voor
allerlei vreemde vogels. Dat moet toch een fantastisch geheel zijn!.
Zaterdag 21 juli 2018

Een vrouw als apostel, om te beginnen.
Bij het woord apostelen denken we meestal alleen aan mannen. Er zijn kerkelijke tradities
die nogal stug volhouden dat dat echt niet anders kan. Maar wie de evangeliën goed leest
kan gemakkelijk zien dat er onder de volgelingen van Jezus ook veel vrouwen zijn geweest.
Ze volgen Jezus naar Jeruzalem en zorgden voor Hem uit eigen middelen. Als Jezus
uiteindelijk sterft aan het kruis zijn bijna alle leerlingen gevlucht, behalve Johannes en een
aantal vrouwen, waaronder Maria Magdalena. Zij is later ook de eerste getuige van de
opstanding van Jezus zelf, en daarmee de eerste die de opdracht krijgt het nieuws van de
opstanding aan de andere leerlingen te gaan vertellen. Dit maakt haar tot de eerste apostel,
wat letterlijk ‘gezondene’ betekent. In de 8e eeuw wordt Maria Magdalena voor het eerst
‘apostelgelijke’ genoemd, en later ook wel Apostolaapostolorum: apostel van de apostelen.

Activiteiten
Parochie-uitje zondag 1 juli 2018
We zijn dit jaar te gast bij de Oud-Katholieke parochie H. Maria Maior te Dordrecht. Een
gemeenschap van rond de 100 personen waar pastoor Henk Schoon nu voorganger is.
In 1842 is de oude schuilkerk afgebroken. De schuilkerkenperiode was voorbij,
de kerk mocht weer zichtbaar zijn vanaf de straat. Men hoefde maar één huis
af te breken, wat het huidige tuinpad heeft opgeleverd naar de kerk. Het is de enige voortuin
in de Dordtse Voorstraat.

We gaan met eigen vervoer (met enkele auto's ) naar Dordrecht. Als u bereid bent om te
rijden kunt u dit aan ons doorgeven. De afstand is circa 75 km, 1 uur rijden. I.v.m. parkeren
zal vertrek uit Mijdrecht waarschijnlijk rond 9 uur zijn.

Programma:
10.30 Aanvang eucharistie, voorganger pastoor Henk Schoon
11.45 Koffie drinken met de parochianen
12.30 Rondleiding kerk
13.15 Lunchen ( zelf een broodpakketje meenemen, voor drinken wordt gezorgd)
14.00 Bij mooi weer en indien nog plaats beschikbaar in deboot, Waterrondje Dordt:
rondvaart door de binnenstad in een open boot van ca. 1uur. Kosten 7,50 p.p.
Bij slecht weer: Museum Huis van Gijn. Kosten 10,00 p.p. of museumjaarkaart.
Korte wandelroute door historische binnenstad. Voor degenen die niet mee kunnen
wandelen is er een terras met puzzel.
Wij zien uit naar een bijzondere dag met elkaar, een grote groep deelnemers en het liefst
zonnig en mooi weer.
U kunt zich opgeven bij Ellen Hilbers, Elly Samsom of Els van Leeuwen.

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten
Viering op zondagmiddag 29 april te Aalsmeer
In de vorige nieuwsbrief werden we uitgenodigd om mee te gaan naar een eucharistieviering
op zondagmiddag 29 april om 16.00 uur in het knusse en mooie kerkje in Aalsmeer.
Het mooie aantal van 9 personen vanuit onze Statie Elia hebben hieraan gehoor gegeven
om hierbij aanwezig te zijn. We werden speciaal welkom geheten aan het begin van de
viering door de heer Han Louman.
De voorganger, mgr Dirk Jan Schoon werd geassisteerd door pastoor Erna Peijnenburg .
Met aan het orgel Kees Blijdorp, helaas was er geen koor bij aanwezig.
Wat ingetogen zongen we de liederen mee daar ze niet allen bekend waren.
Het werd een viering met een mooie preek van bisschop Dirk Jan.
Na afloop was er een gezellig samenzijn met de andere kerkgangers met koffie /thee
en plakje cake.
Inderdaad een mooie knusse kerk en niet ver weg……
Bea Dalebout

Benefietconcert en Vesper

Het leven in liedjes en liederen van o.a. Wim Sonneveld, Jules de Corte, Franz Schubert en
Giuseppe Verdi.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Sint Paulus Missie en Diaconaat en om
gelijktijdig te gedenken dat Dirk Jan Schoon 10 jaar gelden tot bisschop werd gewijd wordt er
op 30 juni a.s. een benefietconcert georganiseerd.
Tijd/plaats: 30 juni 2018, 16.00 uur concert; 17.00 uur vesper, Ruysdaelstraat 39,
Amsterdam.
Toegang: vrij, collecte na afloop van concert t.b.v. Missie St Paulus.
Aanmelding i.v.m. catering graag per e-mail bij Peter-Ben Smit: pbajsmit@gmail.com.
met dank voor de financiële ondersteuning door de Bisschopskas van Haarlem

Mededelingen
Oproep.
Dick en Els van Leeuwen bewaren al jaren de kazuifels bij hen thuis en nemen de juiste
telkens mee naar de viering.
In verband met de komende verhuizing van Dick en Els van Leeuwen, zoekt het bestuur een
ander adres om de kazuifels te bewaren.
Heeft u ruimte over? En wilt u deze taak op u nemen?
Graag uw reactie naar één van de bestuursleden.
Alvast hartelijk dank.
Namens het bestuur, Mariëtte.

Financiën
Opbrengst collectes:
7 april: € 219,00
21 april: € 113,90
5 mei: € 90,22
19 mei: € 98,70
Collecte 3e kwartaal 2018
De collecte van het 3e kwartaal is bestemd voor de opleidingen in onze kerk. Willen we als
kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken
bewaken. We verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed
kunnen luisteren en op het juiste moment ook het juiste woord spreken; ze moeten
tochtgenoot van ons zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de opleiding van geestelijken
en lectoren aandacht en dus ook geld vergt. Voor dat laatste vraagt het Collegiaal Bestuur in
de collecte van het 3e kwartaal uw bijdrage
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2018 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:
NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2018.

Vervoer naar de Veenhartkerk
Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen
vervoer, belt u dan naar Aad Kruys (0297-282670) Ben van Nieuwmegen (0297-289074) of
met Karlien Veldhoen. (0297-284561). Zij zijn u graag van dienst.

Contactgroep
Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in
onzegeloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van een van
decontactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent uiemand
binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons danweten.
Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Altaarbloemen, gebedsintenties
Elke viering worden van de altaarbloemen aan iemand gegeven. De boeketten gingen op:
7 april naar Henk Schoon en Erna Peijnenburg
21 april naar Elly Samsom
5 mei naar Bea Dalebout
19 mei naar Corry Blok
Gebedsintenties: Op zaterdag 16 juni voor Martinus Antonius van Leeuwen, zijn
jaargedachtenis(overleden op 17 juni 2012).
Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zoudenkunnen
gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor
Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: ernapeijnenburg@gmail.com
Vakantie pastoor Erna:
Pastoor Erna is met vakantie van 8 juni t/m 1 juli.
In deze periode kunt u, in geval van nood, contact opnemen met Bea Dalebout of Mariëtte
Fakkeldij.
Zij kunnen de vervangend priester voor u oproepen.
Bea: 06-16570712 of 0297-287428
Mariëtte: 06-83239427 of 0297-281905

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

Agenda Aalsmeer
Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl
Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief
Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur daneen email
naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van debestuursleden.

