Nieuwsbrief april en mei 2020
Van het kerkbestuur
Beste allemaal. Normaal staat hier altijd het stukje van de eindredacteur van onze
Nieuwsbrief, Albert Geerdinck. Hij had het ook al geschreven, met daarin vermelding van de
kerkdiensten en andere dingen waarop we ons in de Paastijd verheugden! Maar nu is niets
normaal, ons hele leven staat op zijn kop. Wat het concreet betekent is voor ieder anders, dit
heeft zo veel gevolgen voor het leven van kinderen, jongeren, studenten, ouders en
ouderen… Voor ieder mens geldt dat we de spanning en onzekerheid moeten uithouden,
niet wetend hoelang het zal duren.
We kunnen ook niet samenkomen in de Veenhartkerk. En tóch wordt het Pasen. Het zal
anders zijn. In afzondering van elkaar zullen we de verbinding zoeken en elkaar ook
steunen. We hebben het hard nodig! We klampen ons vast aan de boodschap van Pasen dat
het licht zal doorbreken, dat het licht de duisternis zal breken zoals in de Paasnacht, dat het
leven zich zal vernieuwen. Ik hoop dat u allen de nabijheid van de Eeuwige ook in uw situatie
mag ervaren en dat Hij u de kracht mag geven die u nodig hebt. Via de mogelijkheden die
ons nu gegeven zijn zullen we proberen zo goed mogelijk contact te houden met elkaar en
elkaar waar mogelijk ook in praktische zin te steunen. Ik zie uit naar de dag dat we elkaar
weer kunnen zien en weer samen kunnen komen om elkaar te ontmoeten en te vieren!
Namens het bestuur, Erna Peijnenburg

Kerkdiensten
Tot 1 juni 2020 geen kerkdiensten in de Veenhartkerk.
Wel bestaat de mogelijkheid om kerkdiensten van de OKKN via internet/ youtube te volgen.
U kunt dat doen door naar de home-pagina van de oud-katholieke kerk te gaan:
www.okkn.nl.
U kunt de vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken (zoek op: 'vieringen oudkatholieke kerk van nederland') of ook op uw digitale TV. Op YouTube kunt u zich abonneren
op het kanaal 'Vieringen Oud-Katholieke Kerk van Nederland'. Zo kunt u de komende weken
de vieringen daar eenvoudig terugvinden.
Hieronder een overzicht van de geplande diensten.
De vieringen in de Goede Week en met Pasen vinden plaats op:
 9 april, 20.00 uur: Witte Donderdag
 10 april, 20.00 uur: Goede Vrijdag
 11 april, 21.00 uur: Paaswake
 12 april, 10.00 uur: eerste zondag van Pasen

Vieringen van de Paastijd vinden plaats op:
 19 april, 10.00 uur: tweede zondag van Pasen
 26 april, 10.00 uur: derde zondag van Pasen
 3 mei, 10.00 uur: vierde zondag van Pasen
 10 mei, 10.00 uur: vijfde zondag van Pasen
 17 mei, 10.00 uur, zesde zondag van Pasen
 21 mei, 10.00 uur, Hemelvaartsdag
 24 mei, 10.00 uur, zevende zondag van Pasen
 31 mei, 10.00 uur eerste zondag van Pinksteren

Overwegingen bij de diensten
Hieronder staan de overwegingen die onze pastoor al geschreven had bij de diensten die
gepland stonden in de Veenhartkerk. Deze diensten gaan allemaal niet door, maar het
tekstje kunt u toch lezen!
4 april, Palmzondag Houvast in een woelig bestaan
Matteüs 21:1-11, Jesaja 50:4-7, Matteüs 26:1-27:66
Aan het begin van de Goede Week horen we het hele lijdensverhaal, in de versie van
Matteüs dit jaar. Een veelbewogen verhaal met de meest uiteenlopende reacties van
mensen op wat Jezus doet en wat er met hem gebeurt. Zo is er de vrouw die Jezus komt
zalven met overdadig veel olie. En Judas, die zijn meester ging verraden met een kus.
Petrus die uitroept dat hij Jezus nooit zal verloochenen, en die later die belofte weer breekt:
‘ik ken die mens niet’. En dan is er nog de groep van leerlingen, die in de Hof van Olijven in
slaap valt, terwijl Jezus hen gevraagd had wakker te blijven en met Hem te bidden. Mensen,
heen en weer geslingerd tussen angst en liefde. En Jezus die met hen allen het brood breekt
tijdens het Paasmaal, zijn eigen leven verbindt aan de tekenen van brood en wijn en mensen
uitnodigt één te zijn met Hem door met Hem te eten en te drinken. Ook Jezus wordt heen en
weer geslingerd tussen verdriet, angst en geloof, maar leeft in dat alles ons voor hoe een
mens zich daarin toch vast kan houden aan de Ene.
9 april, Witte Donderdag, Zo dicht wil Ik bij je zijn
Exodus 12:1-14, 1 Kor. 11: 23-32, Johannes 13:1-15
In de dienst van Witte Donderdag lezen we niet, zoals je zou verwachten, als evangelie het
verhaal over het laatste avondmaal. Dit verhaal komt wel aan de orde in de tweede lezing, uit
de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het evangelie van de Witte Donderdag
is echter het verhaal over de voetwassing. In dit gebaar wordt de kern van wat Jezus wilde
zeggen het meest indringend samengevat: Heb elkaar lief, wéés er voor elkaar. Het is
daarbij belangrijk dat de voetwassing plaatsvond in het kader van de maaltijd, waarin Jezus
zichzelf geheel met zijn leerlingen verbond: eet en drinkt, Ik ben het namelijk zelf, dat brood
en die wijn, neem Mij tot je. Zo dicht wil Ik bij je zijn. Zo wil Ik voedsel zijn waarmee jij kunt
leven in mijn Geest.
10 april, Goede Vrijdag, De lijdende knecht
Jesaja 52:13 – 53:12, Exodus 12:21-28, Johannes 18:1-19:42
Vlak bij waar ik woon is een polder, tegenwoordig beschermd natuurgebied. Het pad dat erin
loopt draagt de naam van de vrouw die zich ervoor heeft ingezet dat dit gebied behouden
bleef. Nu heeft ze (na haar dood) dit mooie straatnaambordje. Maar hoeveel heeft ze er
tijdens haar leven voor moeten verduren, aan tegenwerking, aan hoon over waar ze zich
druk over maakte? Het is maar een klein voorbeeld. Maar toch denk ik ook even aan haar bij
het lezen over de lijdende knecht, waarover Jesaja spreekt. De mens die zich inzet voor een
ander, en daardoor klappen oploopt. Maar de slagen die zij of hij oploopt brengen anderen

vrede. Zijn of haar wonden brengen anderen genezing. Natuurlijk lezen we de woorden over
de lijdende profeet op deze dag vooral met het oog op Jezus. Zijn weg door het lijden
betekent voor ons redding. En de roeping om hem te volgen, in de keuze om je in te zetten,
ook als dat betekent dat je niet de makkelijkste weg kiest. Dankbaar wandel ik over het pad
dat de vrouw bij mijn woonplaats begaanbaar hield…
11 april Paaswake De angst doorbroken
Genesis 1:1 – 2:23, Exodus 14:15 – 15:1a, Romeinen 6:3-11, Matteüs 28:1-10
Wat gebeurt er aan ons? De wachters die bij het graf van Jezus stonden raakten bevangen
door de angst vanwege zijn plotselinge verschijnen. Zij werden als doden, zo staat er. De
rollen omgedraaid, want Hij die eerst dood was leeft. Het eerste dat moet gebeuren ter wille
van de opstanding is dat de angst wordt doorbroken. ‘Wees niet bang’, zegt de engel tot de
vrouwen bij het graf, ‘wees niet bang’ zegt Jezus later ook zelf tegen hen. Angst is wat er
altijd bij hoort als er iets gebeurt dat mensen niet in de hand hebben. Het gaat er niet om
deze angst te ontkennen, ze is niet meer dan menselijk. Het is veel meer de kunst ermee om
te gaan. Het is niet moeilijk om angst aan elkaar door te geven. Maar Jezus zet zijn vrienden
op het spoor om iets anders door te geven: hoop, optimisme en vertrouwen. En geloof!
18 april, 2ee zondag van Pasen Voorzichtige stappen
Genesis 8:6-16, 1 Petrus 1:3-9, Johannes 20:19-23
Toen we thuis pas een poes kregen, durfden we die aanvankelijk natuurlijk niet naar buiten
te laten, uit angst dat ze niet meer terug zou komen. Na enkele weken binnen wilden we het
toch proberen. We openden de deur en verwachtten dat ze naar buiten zou racen… maar
niets bleek minder waar. Met voorzichtige pasjes en zeer op haar hoede, begon ze dichtbij
en vergrootte telkens iets meer het rondje waarin ze durfde gaan. Ongeveer net zo
voorzichtig zijn de passen die Noach weer zet op het land rondom hem, nadat het water van
de grote vloed zich heeft teruggetrokken. En de voorzichtige passen die de leerlingen van
Jezus nemen na zijn verrijzenis. Als het evangelie begint zitten ze nog binnen, met de
deuren dicht, totdat Jezus plotseling in hun midden staat en ze gezonden worden.
Uitgezonden om de Geest die hen gegeven wordt te verspreiden. Met voorzichtige stappen
en echt niet meteen uitbundig en overal tegelijk. Maar net zomin te stuiten als onze poes, als
ik het misschien wat oneerbiedig mag zeggen.
3 mei, 4e zondag van Pasen “Ik ben de deur. . .”
Nehemia 9:6-15, 1 Petrus 2:19-25, Johannes 10:1-10
‘Ik ben de deur van de schapen’. Een uitspraak van Jezus uit het evangelie van deze dag.
Hoe je dat voor je kunt zien werd mij duidelijk toen ik ooit de heilig land stichting in Nijmegen
bezocht. Daar is een omheinde schaapskooi te zien, en in die omheining is een uitsparing
gemaakt waarin precies een herder kan zitten. Letterlijk is hij dan de deur van de
schaapskooi! Hij is in lichaam en ziel de herder. Zijn lichaam als de veilige poort die de
schaapskooi afsluit voor de nacht, zijn ziel de plaats waarin de namen van alle schapen
staan geschreven, want hij kent ze allemaal en zal er niet één uit het oog verliezen. Hoe fijn
moet het zijn als schaap om zo’n herder te hebben! Onze eigen zorg en aandacht voor
elkaar blijft daar vaak bij achter. En ons verlangen om zó veilig te zijn bij elkaar blijft,
ondanks teleurstellingen soms, bestaan. Als het gaat over de deur, denk ik aan het verhaal
van Noach, waarin het God zelf is die de deur van de ark liefdevol sluit om de mensen en
dieren te beschermen als het water stijgt. Jezus sluit met zijn woorden over de deur van de
schaapskooi, bij deze woorden aan. Bij Hem mogen we ons veilig weten, en gekend. En
herinnerd aan onze roeping om zorgzaam te zijn naar elkaar.
16 mei, 6e zondag van Pasen Een blijdschap die altijd blijft
Jesaja 41:17-20, 1 Petrus 3:8-18, Johannes 16:16-24

Verdriet dragen we met ons mee. Er is geen mens die eraan ontkomt. Er zijn verschillende
manieren om er mee om te gaan, maar helemaal verdwijnen zal het nooit, zeker niet als het
om een groot en ingrijpend verdriet gaat. Maar kan dat met vreugde ook zo zijn, dat er een
vreugde bestaat die nooit helemaal uit je hart verdwijnt, wat er ook gebeurt? ‘Uw hart zal zich
verblijden’, zegt Jezus, en niemand ontneemt u uw blijdschap.’ Als dat eens waar mocht
zijn… De weg die Jezus wijst gaat over het gebed: ‘Wanneer je de Vader om iets zult bidden,
zal Hij het je geven in mijn Naam…’ Het klinkt al te gemakkelijk. Maar het is dan ook niet
alsof we een verlanglijstje kunnen opstellen, wat dan door God even in vervulling wordt
gebracht. Bij de afsluiting van de voorbeden bidden we vaak: ‘Gij die blijkens de kracht die in
ons werkt, bij machte zijt overvloedig te doen boven al wat wij vragen of denken…’ Bidden is
niet verwachten dat God gehoorzaamt aan alles wat wij kunnen bedenken maar voorleggen
aan God wat ons hart bezwaart en durven verwachten dat Hij hoort. Niet dat dat altijd direct
te merken is. Wat vandaag wel direct te horen is de belofte van blijdschap. ‘God die altijd
weer mijn ziel met vreugd vervult”, kome wat komt. We weten nooit hoe of wanneer we dat
ervaren. Maar moge het ons gegeven zijn.
Jaargedachtenis: op 22 mei 2016 overleed Cees Samsom. Ongetwijfeld zouden we zijn
jaargedachtenis hebben gehouden in de kerkdienst van 16 of 31 mei. Nu dit niet kan
gedenken we hem in liefde op deze manier, samen met zijn vrouw Elly, die we ook missen.
Moge de herinnering aan hun beider optimisme en moed, ook in moeilijke dagen, ons nu tot
bemoediging zijn. Ons gebed en onze gedachten zijn bij hun kinderen, familie en vrienden.
30 mei, Pinksteren Op de weg van Christus gezet
Ezechiël 11:17-20, Handelingen 2:1-11, Johannes 14:23-29
Pinksteren is het feest van de kerk. Mensen, aangeraakt door zijn Geest, zijn eeuwenlang
doorgegaan met het elkaar doorvertellen van het Goede Nieuws over Jezus, de verrezen
Heer. Zijn verhaal is doorgedrongen tot in de verste uithoeken van de wereld. En nog steeds
gaat het verhaal door, laten volwassenen zich dopen of zetten hun kinderen op de weg van
Christus. Die doorgaande bezieling is eigenlijk een wonder. Want geloven kun je niet
overdragen zoals je een kind kunt leren lezen of rekenen. Achter gaan geloven moeten
ervaringen schuilgaan die je niet kunt afdwingen maar waarop je alleen kunt hopen. Zij
kunnen een (jong) mens overtuigen van de waarde van het geloven, het bidden en het
vieren. Tijdens deze Pinksterviering mogen we samen met twee meisjes vieren dat zij hun
eerste communie gaan doen en voortaan met ons zullen deelnemen aan de maaltijd van de
Heer. Ze zijn op de weg van Christus gezet door hun ouders en door de
geloofsgemeenschap die hen omringt. Met deze twee meisjes, die zich enthousiast hebben
voorbereid op deze dag, verheugen we ons op hun eerste communie.

HET PAASGELOOF IN BESMETTELIJKE TIJDEN
Verbondenheid en contact met elkaar hebben; in argeloze tijden zijn het waarden die we,
zonder er een seconde over na te denken, als positief zouden bestempelen. Maar ja.
Argeloze tijden zijn het niet. Ineens lijkt elke medemens wel een potentieel “gevaar”, en
wordt ons aangeraden om contacten juist te vermijden. Allerlei bijeenkomsten werden
afgelast en ook bijna alle kerken sloten hun deuren. Geen vieringen op de zondag. Het is
ingrijpend op allerlei terreinen, en ook op het terrein van het geloven.
De vraag hoe we nu de veertigdagentijd en straks misschien de Paastijd gaan beleven is
maar één van de vele vragen die op ons afkomt. Er zijn zorgen over de economie en over de
banen van mensen, er zijn zorgen over het onderwijs en over de zorg, met name aan zieken
en ouderen.
Hoe kunnen we in dit alles staan als gelovigen? We missen het houvast van de zondagse
diensten, de mogelijkheid om naar de kerk te gaan en daarin ook te beleven dat we christen

zijn. We missen het fysieke samenzijn als gelovigen en we missen het gesterkt worden door
het lichaam en bloed van Christus, waarin we wekelijks vieren dat de Heer zelf in ons
midden is, en wij met Hem aan tafel gaan.
En tóch zijn we onderweg naar Pasen. Dat kán ook zonder liturgievieringen, hoe spijtig we
dat ook vinden. Want het wordt Pasen. In welke situatie we ons tegen die tijd dan ook mogen
bevinden. Ineens delen we trouwens nu allemaal in de situatie van alle mensen die door
ouderdom of ziekte toch al niet of niet vaak de kans hebben om naar de kerk te gaan. En zo
vinden we in deze situatie een stuk verbondenheid terug tussen ouderen, zieken en
gezonden. Iedereen in hetzelfde schuitje.
We beleven samen deze passietijd als een reis door lijden en dood naar de opstanding, een
reis die we maken door de verhalen daarover uit de bijbel te lezen én te beleven. De
lezingen en de liturgieën van de kerkdiensten, die we eventueel ook thuis kunnen lezen en
beleven, helpen ons daarbij. We beleven het lijden van Christus niet als een soort historische
gedachtenis van wat één mens zeer lang geleden overkwam, maar we beleven het in
verbinding met wat velen ter wereld nu overkomt en in verbinding met wat ons zelf overkomt
aan pijn, angst, verdriet, verlies, je in de steek gelaten voelen en zelf ook tekort schieten en
in de steek laten.
Het is een enorme veelheid aan bijbelverhalen die met name in de Goede week worden
gelezen. Ik beperk me nu tot het evangelie van de Paasnacht (Matteüs 28:1-10) In deze
lezing horen we hoe Maria Magdalena en nog een Maria het graf van Jezus bezoeken, om te
ontdekken dat Jezus daar niet is. Als Jezus hen even later tegemoetkomt, zegt hij tegen hen:
‘wees niet bang’. Het is een zin die zeer vaak in de bijbel voorkomt, en die ons misschien
eigenlijk nooit zo opgevallen is. Maar juist in deze situatie kan hij ons ineens wél opvallen en
de vraag oproepen: Waarom zouden we eigenlijk niet bang zijn? Is het geen reuze
onrealistisch en tegennatuurlijk verzoek? Net zoals Abraham. Hij hoort ‘wees niet bang’ als
hij gevraagd wordt zijn geboorteplaats te verlaten en een reis naar het onbekende in te
slaan. Mozes krijgt de opdracht om niet bang te zijn te horen als hij eerst langs een despoot
van een heerser moet om daarna met het volk de woestijn in te vluchten. Hadden ze niet alle
reden om bang te zijn, niet alleen voor hun eigen lot maar ook voor dat van hun naasten?
Waarom blijft de bijbel er zo op hameren dat we niet bang moeten zijn? De enige vrees die in
de bijbel juist wordt aangeraden de vrees voor God.
En dat laatste zou een sleutel kunnen zijn om beter te verstaan waar het over gaat met die
steeds maar terugkerende aansporing in de bijbel om niet bang te zijn. Want als het gaat
over de vrees voor God is dat niet om iets te zeggen over God, maar over ons. Het is niet de
bedoeling om te zeggen dat God angstaanjagend is maar dat een mens niet moet leven los
van God, niet moet leven alsof er geen God zou zijn. Want positief gezegd: het is goed voor
je en het doet je goed als je leeft met God, die jouw bestaan omvat, als je je mag laven aan
het besef dat je leven in zijn hand is, als je je door Hem laat leiden én bijsturen.
Op dezelfde manier is de aansporing om niet bang te zijn niet gericht op het kwade – want er
is genoeg waar we met reden bang voor kunnen zijn – maar vooral op jezelf. Want de angst
dóet iets met mensen. Angst kan egoïstisch maken – dan plunderen we bijvoorbeeld al snel
de supermarkt voor onszelf. Die angst staat dan de liefde en zorg in de weg, waartoe we
geroepen zijn.
Angst is bovendien besmettelijk, en woorden van Jezus kunnen verstaan worden als een
waarschuwing daartegen. Wees er voorzichtig mee naar elkaar! En dan stuurt Jezus zijn

leerlingen weg met de opdracht om te getuigen van het goede nieuws van de verrijzenis.
Besmet elkaar met het goede nieuws! Hoe dit uitwerkt is
te lezen in het boek Handelingen. Steeds meer mensen
sluiten zich aan de bij leerlingen van Jezus.
Het goede is aanstekelijk zoals een lach aanstekelijk is.
Natuurlijk zijn we soms bang, dat hoort bij het mens zijn.
Maar we kunnen elkaar ook altijd besmetten met hoop en
moed en optimisme. Verspreid het Goede Nieuws, zegt
Jezus, ook tegen ons. “En zie, Ik ben met jullie, alle
dagen.” Laten we in dat vertrouwen, hoe dan ook, Pasen
vieren.
Erna Peijnenburg

Activiteiten
Belcontacten
In deze tijd dat we elkaar niet zien en ontmoeten bij de vieringen, is het plan ontstaan om
een belcontact te houden.
Els van Leeuwen, Mariëtte Fakkeldij en Bea Dalebout bellen met regelmaat op om te vragen
hoe het met u gaat.
We merken dat dit door u wordt gewaardeerd.
Heeft u behoefte voor een gesprekje of heeft u een vraag of hulp ergens bij nodig, bel ons
gerust.
Mariëtte Fakkeldij
Els van Leeuwen
Bea Dalebout

Tel:281905
Tel: 286369
Tel: 287428

Bijbelavonden
Om alvast in de agenda te noteren: de volgende bijbelavonden zijn op 9 september en 12
november.

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten
In Memoriam Corry Blok – van Haastrecht
18 december 1926
5 maart 2020

Corry werd als jongste van een groot gezin geboren in Vinkeveen en er werd al vroeg van
haar verwacht dat zij uit werken ging.
Ze heeft als jong meisje gewerkt bij Mariaoord, dat door de nonnen zeer streng werd geleid.
Corry is op16 januari 1950 getrouwd met Piet Blok en zij kwamen te wonen in
de Prinses Marijkelaan te Mijdrecht , alwaar zij 4 kinderen kregen:
3 dochters Nel, Marian, Conny en 1 zoon Hans.
Haar man Piet was werkzaam bij de buitendienst van de gemeente.
Corry zong graag in het Cecilia koor van de RK kerk de Johannes de Doper en ze kreeg
hiervoor zelfs na 25 jaar een mooie speld uitgereikt.
Op 16 april 1992 overleed haar man Piet.
Voor Corry een groot gemis, elk jaar rond deze datum had ze het er erg zwaar mee.
Corry heeft bij elkaar 87 werkhuisjes gehad en dit verveelde haar nooit.
Het laatste werkhuis was bij haar zoon Hans.
In 1999 verhuisde Corry naar de Helmstraat in Mijdrecht, waar ze lang alles nog zelf deed.
Maar langzamerhand kreeg ze wat meer lichamelijke klachten en viel ze met regelmaat.
Hierdoor verhuisde ze in 2018 eerst naar een logeerkamer van Zonnehuis Zuiderhof in
Vinkeveen en een paar weken later kreeg Corry haar eigen kamer.
Hier woonde ze met veel plezier en was erg dankbaar voor alle zorg en aandacht.
Ze deed ook graag mee met allerlei activiteiten en uitjes die er georganiseerd werden.
Corry was ook graag bij de statie van de H. Elia en vond het erg fijn dat iedereen zo begaan
was met elkaar. Zolang ze meekon met onze statie uitjes was ze erbij.
Ook ging ze met haar zoon Hans naar de RK-kerk en bezocht dan gelijk het graf van haar
man Piet Blok, achter op het parochiekerkhof.
Afgelopen december werd Corry gebracht en gehaald door haar zoon Hans en kon ze
aanschuiven bij de adventsmaaltijd en zat gezellig naast de andere Corrie: Corrie van Dijk.

Pastoor Erna Peijnenburg en leden van de contactgroep hebben Corry met regelmaat
bezocht en zij vertelde altijd vol trots over de familie- uitjes, het “Blokfeest” (dit was een
weekendje weg met kinderen, klein- en achterkleinkinderen) en alle verjaardagen waarvoor
ze werd uitgenodigd en opgehaald.
De achterkleinkinderen noemde Corry “oma Blokkendoos”.
Corry verzuimde niet en vond het heel erg als het een enkele keer niet door kon gaan
vanwege haar gezondheid.
Op 18 december 2019 vierde Corry in haar kamer in Zuiderhof haar 93e verjaardag ,
hiervoor nodigde ze diverse mensen uit en genoot zelf zichtbaar.
Ze heeft alles tot op het laatst uit het leven gehaald, zelfs 2 dagen voor haar overlijden ging
ze nog mee met een uitstapje van zonnehuis Zuiderhof naar het tuincentrum in ’s Graveland
en lunchen bij ’s Anders in Vinkeveen. Waarvan bijgaande foto!
Op donderdag 5 maart is Corry in stilte plotseling heengegaan en op donderdag 12 maart
was haar uitvaart in de parochiekerk Johannes de Doper, waarna Corry bij haar man Piet is
begraven op het parochiekerkhof.
Voorop het kerkboekje stond een afbeelding van Maria en achterop stond te lezen dat Corry
een groot Maria vereerster was en 55 jaar is meegegaan naar de bedevaartplaats Banneux
in de Belgische Ardennen.
Moge we ons Corry blijven herinneren om haar positieve uitspraken en haar dankbaarheid
voor iedereen om haar heen. Met name denken we aan haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen waar Corry veel liefde mee deelde.
Moge ze nu herenigd zijn met haar man Piet, die ze altijd erg heeft gemist.

Mededelingen
Financiën
Opbrengst collectes:
1 februari € 79,90
15 februari € 117,95
26 februari € 71,00
7 maart € 147,55
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2020 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 2020.
Collecte
Door de lange tijd waarin we niet bij elkaar kunnen komen voor een viering mist de statie ook
veel inkomsten, namelijk van de collectes. We vinden het niet leuk u er in deze zware tijd
mee lastig te vallen, maar misschien kunt u onze statie ook in deze tijd te steunen, zoals u
anders zou doen bij de kerkdiensten. U kunt uw bijdrage overmaken naar het hierboven
genoemde bankrekeningnummer van onze Statie. Vermeldt u dan bij de overmaking de
mededeling collecte. Ook zo helpen we elkaar verder! Alvast veel dank.

Bijzondere collectedoel 2e kw. 2020
Ondanks de onzekere tijd vanwege het coronavirus en de annulering van de kerkdiensten de
komende periode willen we aan het 2e kwartaal toch een goed doel hangen. Voor het 2e
kwartaal is als bijzonder doel gekozen voor het Nederlandse Rode Kruis. Zeker in de huidige
situatie is de inzet van het Rode Kruis onmisbaar en willen we dit doel gaan steunen in de
vorm van een collecte. Aangezien het niet mogelijk is om de komende tijd een extra collecte
te houden in de kerk, vragen wij u om dit doel te steunen door een bijdrage over te maken op
de bankrekeningnummer van onze Statie met vermelding Rode Kruis, zodat wij het Rode
Kruis financieel kunnen steunen. Alvast bedankt voor uw gave.

Contactgroep
Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze
geloofsgemeenschap. In deze tijd van het Coronavirus onderhouden wij belcontacten. Zie
ook het bericht hierover in de rubriek Activiteiten/ belcontacten.
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:
1 februari ging naar Wim Harding
15 februari ging naar Anita Vos
7 maart ging naar Jan Veldhoen
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: erna.peijenburg@okkn.nl

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

Agenda Aalsmeer
Oosteinderweg 394, Aalsmeer
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.

