Nieuwsbrief oktober en november 2018
Met droefheid melden we het overlijden van Bert Fakkeldij. De
crematieplechtigheid vond plaats op 30 augustus 2018. Zie verder in deze
nieuwsbrief het In memoriam.
We starten weer een nieuwe actieve periode. We verdiepen ons, bezoeken
eucharistievieringen, staan elkaar bij waar dat mogelijk is, etc. Interessant is
daarom de vraagstelling bij de viering van 20 oktober: Waar zijn we nou helemaal
mee bezig?
In de maanden oktober en november weer bijbelavonden.
De jaarlijkse synode vindt dit jaar plaats op 24 november, kunt u bijwonen.
Albert Geerdinck

Kerkdiensten
Kerkdiensten om 19.00 uur tenzij anders vermeld.
Zaterdag 6 oktober 2018
20e zondag na Pinksteren (22)
Genesis 2, 18-24 (NBG); Hebreeën 3,1-6 (WV);Marcus 10,2-16 (OKV)
Zaterdag 20 oktober
22e zondag na Pinksteren (24)
Jesaja 29, 18-24 (WV); Hebreeën 4, 12-16 (WV); Marcus 10, 35-45 (OKV)
Zaterdag 3 november
Allerzielen en Allerheiligen.
Wijsheid 3, 1-9 (NBG); Openbaring 7, 2-4 en 9-17 (OKV); Mattheüs 5, 1-12 (OKV)
Zaterdag 17 november
26e zondag na Pinksteren (28)
1 Koningen 17, 8-16 (WV); Hebreeën 10, 19-25 (OKV); Marcus 12, 38 - 13,2 (OKV)

Voorwoord bij Eucharistievieringen
6 oktober. Alleen is niet goed, samen soms ook niet alles…
Op de vooravond van de ‘zondag van het huwelijk’ horen we over relaties beginnen en ook
over scheiden. ‘Het is niet goed dat een mens alleen is!’, lezen we uit Genesis, één van de
eerste dingen die over de mens in de bijbel wordt gezegd. Maar in het evangelie horen we

de vraag of een man zijn vrouw mag wegsturen. Soms denk je wel eens: mensen kunnen
niet zonder elkaar, maar met elkaar gaat het ook vaak mis. Tussen volwassenen onderling,
tussen volwassenen en kinderen… we zijn elkaar gegeven maar we doen elkaar pijn, of we
zijn beschadigd door hoe anderen met ons omgaan of ons in het verleden hebben
behandeld. Over liefde en vriendschap gaan de lezingen van deze dienst.
20 oktober. Waar zijn we nou helemaal mee bezig?
De zondag van de zonen van Zebedeüs. Dat klinkt nog wel gezellig, totdat je de
evangelielezing leest. Deze twee leerlingen van Jezus kwamen even naar Jezus toe om voor
zichzelf te regelen dat ze rechts en links van hem mochten zitten als hij in zijn heerlijkheid is.
Hebt u er ook zo’n hekel aan, mensen die schaamteloos de beste plaatsen innemen,
desnoods dwars voor je gaan staan…?
Toch zal het geen dienst worden waarin we eens lekker op
‘dat soort mensen’ kunnen mopperen. Zo makkelijk komen we
er niet van af. Want schokkender dan die poging tot plaatsreservering is het feit dat deze vrienden van Jezus met hele
andere dingen bezig zijn dan Jezus zelf. En dat gegeven komt
als een boemerang naar ons terug. Want soms zijn we
allemaal druk met van alles maar hoe zit het met onze
aandacht voor waar het echt om gaat…?
3 november. Samen gedenken
Allerheiligen en Allerzielen worden in veel kerken samen gevierd, ook in de onze. En dat is
niet zo gek. Wat zijn heiligen anders dan hele bijzondere zielen? En de zielen die wij willen
gedenken zijn niets anders dan de mensen die ons persoonlijk heilig zijn. In deze bijzondere
dienst noemen we hun namen en is er voor ieder die dat wil gelegenheid een kaarsje aan te
steken. Leven is ook afscheid nemen, herinneringen meedragen en daarmee het leven weer
zoeken. Aan deze beweging ontkomt geen mens… In deze dienst kunnen we dit samen
beleven, verdriet delen in vertrouwen op God, die zorgt voor wie wij dat niet meer kunnen en
ons de kracht geeft om door te gaan.
17 november. Het is maar net waar je oog voor hebt
Pierre Teilhard de Chardin, een Franse priester uit de vorige eeuw, zei ooit: ‘Vergeet niet dat
de waarde en het belang van de dingen niet zozeer ligt in het doen van opmerkelijke dingen
als wel in het doen van gewone dingen en daar bij oog te hebben voor hun enorme waarde.’
Terwijl zijn vrienden zich vergapen aan het indrukwekkende tempelgebouw richt Jezus zijn
oog op iemand waar niemand naar kijkt: een arme weduwe. Ze gooit een vierde deel van
een stuiver in het offerblok, het is alles wat ze heeft. Haar hele leven legt ze in handen van
God. Jezus ziet daar op dat moment niets wat groter is en ontroerender dan wat zij daar
doet. Hoe kunnen we leren om in ons eigen leven met hem mee te kijken?

Activiteiten
Bijbelavonden

24 oktober bijbelavond bij fam. Leeuwerik
21 november bijbelavond bij mw. B. Dalebout

Bij hen graag aanmelden

Synode 2018
De jaarlijkse Synode wordt dit jaar op 24 november in Hilversum gehouden. Ter
voorbereiding hierop vinden op 9 en 16 oktober de Clusterbijeenkomsten plaats in
respectievelijk Utrecht en Haarlem. Wilt u een keer de Synode bijwonen, dan kan dit vanaf
de openbare tribune. Naast de vele onderwerpen die voorbijkomen is er ook een
Eucharistieviering in de mooie Oud Katholieke kerk in Hilversum. Er zijn al enkele personen
die aangegeven hebben mee te gaan, maar er is nog plaats. Ook is het mogelijk om naar de
Clusterbijeenkomst te gaan. U kunt zich aanmelden bij Edwin.
Edwin Vos.

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten
In memoriam Bert Fakkeldij
In memoriam Bert Fakkeldij 23-04-1955

+23-08-2018

Bert is geen (gast)lid geweest van de OKKN. Hij is gedoopt, maar hij heeft zich uit laten
schrijven uit de RK kerk.
Bert bad elke dag, hij had echter niks meer met het instituut kerk. Berts geloof was niet veel
anders als dat van ons; hij wist dat er een plaats voor hem gereed was na zijn dood, dicht bij
Jezus.
Bert was rechercheur bij de Rijkspolitie, heeft veel ingewikkelde (moord-)zaken opgelost,
samen met zijn collega’s. Hij heeft ook geruime tijd als rechercheur op Schiphol gewerkt. De
laatste jaren voordat hij ziek werd, was hij analist bij de politie Vecht en Venen en later, door
reorganisaties, werkte hij op de infodesk. Hij miste het recherchewerk, maar de trainingen
daarvoor werden te zwaar voor hem.
Bert hield enorm veel van de natuur en beschermde deze door zich in te zetten in de
vogelwerkgroep en de uilengroep van het IVN. Hij werd natuurgids en loodste met veel
plezier en al vertellend, groepjes mensen door o.a. de Botshol. Hij schreef columns in de
Groene Venen. De kast in de huiskamer staat vol met boeken over de flora en fauna van
Europa.
Bert had nog veel meer vrijwilligerswerk willen doen na zijn pensionering.
Het mocht helaas niet zo zijn. Hij ontdekte in juni 2014, na een prachtige natuurreis in
Hongarije ( met o.a. 50 soorten vlinders), dat hij ongeneeslijk ziek was.
In het AVL heeft hij zijn behandelingen moedig doorstaan. Hij accepteerde zijn lot, maar wilde
zo lang mogelijk bij zijn gezin blijven en genieten van de kinderen en de kleinkinderen.

Bert en ik hebben nog veel mooie reizen kunnen maken die laatste jaren. IJsland, Schotland,
Portugal, Spanje. Met onze zoon Mark is hij ook nog een paar maal op pad gegaan,
Duitsland, naar het oudste oerbos van Europa, Denemarken en Zweden.
Afgelopen oktober lukte het nog om met de kinderen en de kleintjes een weekend in een
natuurhuis in Ruurlo te verblijven. Daarvan heeft hij erg genoten. Zo ook van het
familieweekend begin juni, met mijn broers, zus, aanhang, neven nichten en kleinkinderen.
Wonderlijk dat hij dat zo goed volhield.
Bert had een paar trouwe vrienden, die hem ook in de laatste zware tijd veel bezocht
hebben. Bert zal enorm gemist worden.
Veel dank voor jullie gebeden, kaarsjes en nabijheid.
Mariëtte
Gebed dat bij het afscheid van Bert door Mariëtte werd uitgesproken.
Ik wil graag bidden met jullie.
Bert bad elke dag.
+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest:
Goede God, wij zijn hier met velen bij elkaar. We voelen ons met elkaar en met Bert
verbonden en danken U dat U bij ons bent en ons sterk maakt.
De mens Jezus, die veel voor Bert betekende, heeft ons laten weten, dat we bij U in het
Hemels Licht komen, na ons aardse leven.
Wij moeten loslaten , uit handen geven, onze Bert.
Hij zal zijn rust vinden bij U, hij wist dat er een plaats voor hem is bij U.
Zijn geest, zijn wezen, zal nooit verdwijnen.
Hij zal zich geborgen voelen en ook vrij.
Wij bidden U, geef dat wij onze verbondenheid en liefde voor elkaar, zullen koesteren en dat
kunnen uitstralen. Dat deze wereld voor alle mensen een plek van geluk mag zijn.
Dank U God, voor het leven van ieder van ons.
U kent onze zwakheden en onze sterkte. Geef ons kracht en moed voor de toekomst.
U, die zichtbaar bent in ons, als wij goed doen, troost bieden, tevreden zijn en leven vanuit
ons hart.
Dank U dat wij Bert mochten kennen en zijn liefde voor de natuur en de mensen mochten
ervaren.
Amen.

25 jaar kerkwijding in Alkmaar
Op 2 september zijn Bea, Mariëtte en Edwin naar de
Eucharistieviering ter gelegenheid van de 25 jarige
kerkwijding in Alkmaar geweest. 25 jaar geleden is het
gebouw dat eerst als kerk en daarna als gymzaal gediend
heeft, als kerk ingewijd voor de Oud Katholieke Parochie
van de H. Laurentius. Het was een bijzondere dienst waar
de bisschop van Haarlem, mgr. Dirk Jan Schoon voorging.
Naast pastoor Erna Pijnenburg waren vele voorgangers van
haar aanwezig waaronder ook onze voormalig pastoor Henk
Schoon. Na afloop werd het glas geheven en hebben we
namens de Statie van de Heilige Elia, Erna een cadeau
overhandigd. Een houten kralenketting met de namen van
onze statie en de parochie Alkmaar erop, ten teken van
verbondenheid.
Edwin Vos.

Mededelingen
Financiën
Opbrengst collectes:
25 augustus
€ 101,65
10 september
€ 111,56
22 september
€ 77,10
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.
Collectedoel 4e kwartaal 2018
In het 4e kwartaal gaan we collecteren voor 'Ontwikkelingssamenwerking'. De aanbeveling
van de Oud-Katholieke Kerk Nederland luidt: ‘Eén kerk of geen kerk,’ zei lang geleden een
penningmeester van onze kerk bij de invoering van de centrale honorering van de
geestelijken. ‘Eén wereld of geen wereld,’ zou je tegenwoordig kunnen zeggen. De manier
waarop in de rijke wereld wordt geleefd, heeft gevolgen voor andere delen van onze planeet.
Klimaatverstoring, natuurrampen en vluchtelingenstromen hebben met elkaar te maken en
kunnen dan ook alleen in internationaal verband worden aangepakt. Om dat effectief te
kunnen doen is er wederzijds begrip en respect vereist, die in ontwikkelingssamenwerking tot
stand komt. Voor dat werk in kerkelijke verband vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in

de collecte van vandaag. Als één kerk hebben we het tot nog toe gered; als één wereld
kunnen we het redden.
Opbrengsten collectedoelen
Voor het doel van het 1e kwartaal, de Vastenactie, is door ons gezamenlijk een bedrag van
€ 211,20 opgehaald.
Voor het doel van het 2e kwartaal, Missie St. Paulus, is door ons gezamenlijk een bedrag
van € 221,42 opgehaald.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

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
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

Altaarbloemen, gebedsintenties
Elke viering worden van de altaar bloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
25 augustus ging naar Elly Samsom en een extra boeket naar Mariëtte Fakkeldij.
8 september naar Miep Bakker.
22 september naar Ellen Hilbers
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 Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: ernapeijnenburg@gmail.com

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
dan een email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van
de bestuursleden.

