OUD-KATHOLIEKE STATIE VAN DE H. ELIA DE RONDE VENEN
Nieuwsbrief december 2020 en januari 2021
OKKN heeft een nieuwe huisstijl. De opmaak van onze nieuwsbrief is daarom aangepast.
Ondanks corona kunnen we kerkdiensten houden, zij het met beperkingen. Ontsmetten van
handen bij binnenkomst, mondkapje op bij verplaatsen, afstand houden, niet zingen, en na
afloop geen koffie drinken en napraten. Toch wel even wennen, maar beter dat dan elkaar
helemaal niet meer ontmoeten. Maar hopen dat de komende tijd, door de genomen
maatregelen tegen de tweede golf, weer iets meer ruimte komt voor ontmoeten, voor
nabijheid.
Naast kerkdiensten gaan we ook door met bijbelavonden, online gesprekgroepen en
inspimenties. Mooie initiatieven!
En in het nieuwe jaar start weer de actie kerkbalans op 16 januari. Noodzakelijk om door de
door te kunnen gaan als gemeenschap.
Prettige kerstdagen alvast toegewenst.
Albert Geerdinck

Kerkdiensten
Kerkdiensten om 19.00 uur tenzij anders vermeld.
 12 december, 3e zondag van de Advent
 24 december 21.00 uur kerstnacht, 21.00 uur
 16 januari, zondag van de bruiloft te Kana
 30 januari, opdracht van de Heer in de tempel.

Overwegingen bij de diensten
12 december, 3e zondag van de Advent Wat durf jij te dromen?
Jesaja 65:17-25, 1 Tessalonicenzen 5:12-24, Johannes 3:22-30
Een man liep naar me toe, voor de kerkdienst begon, zijn mondkapje tot onder zijn neus
gezakt. Moedeloos keek hij me aan en zei: ‘Hier komen we nooit meer vanaf he?’ Ik keek
naar hem en vroeg: “Waarom denkt u dat? Volgend jaar is er hopelijk een vaccin . . .’ De
man onderbrak me en zei: ‘Ja, maar dan komt weer het volgende virus . . .’ Ik zie het niet zo
somber in, maar snap zijn gevoel wel. Je wilt wel hoopvol zijn, maar ook niet helemaal
onrealistisch . . . wat durf je te dromen?
De profeet Jesaja die ons begeleidt door de Advent, is niet bang voor grote dromen. Hij
spreekt over het einde van oorlog, ziekte en angst, over een lam dat zij aan zij graast met
een wolf en dat helemaal niemand nog kwaad doet of onheil sticht. Dát is nog eens groot
dromen. En niet omdat de tijden waarin Jesaja leefde nou zoveel beter zijn dan de onze . . .
Groot dromen, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin veel meer recht zal
komen dan enkel dat nare virus. Niet terug naar normaal, maar verder naar nieuw. Daarin wil
de Advent ons meenemen.

24 december, Kerstnacht En er is licht. Nu!
Jesaja 9:1-6, Titus 2:11-14, Lucas 2:1-20
Weer luisteren we naar Jesaja in de heilige nacht. ‘Het volk dat in het donker moet gaan, ziet
een groot licht. God heeft de vreugde van het volk groot gemaakt’. God belooft ons vreugde.
Bij vreugde denk je aan vieren en aan samenzijn, het liefst met de mensen die je lief zijn. Op
het moment dat ik dit schrijf is het nog maar de vraag of dat ‘licht’ ons met de komende
kerstdagen wel gegund zal zijn. Zullen we inderdaad met kerstmis bij elkaar kunnen zijn met
al onze geliefden?
De lezingen in de Kerstnacht spreken in de tegenwoordige tijd. We zíen weer licht en er ís
weer vreugde. Nu. En dat vind ik ergens elk jaar ook ingewikkeld. Want er zijn elk jaar ook
mensen in de kerk (en daarbuiten) voor wie de kerstdagen juist moeilijk zijn, vanwege wat er
aan de hand is of omdat ze juist met kerstmis mensen missen. En toch zijn de lezingen van
deze heilige nacht heel stellig in die tegenwoordige tijd. Niet later, niet stil maar wacht maar.
Nu. Het licht van kerstmis is natuurlijk in geen enkel jaar zomaar even het oplossen van een
gemis dat we voelen, of een verdriet of zorg die we bij ons dragen. En tóch is er licht. Hoe
het eruit ziet, hoe we het zullen ervaren is nog niet te zeggen. Maar het zal er zijn. Beloofd.

16 januari Zondag van de bruiloft te Kana Vraag niet hoe het kan, maar geniet
ervan
Joël 2:21-27, Efeziërs 3:14-21, Johannes 2:1-11
Deze zondag hoort samen met het feest van de doop van de Heer in de Jordaan (van vorige
week) en het feest van Driekoningen (nog een week eerder) tot de viering van Epifanie, wat
betekent openbaring, het ‘zien van wat er geschied is’, zoals de herders in het veld al tegen
elkaar zeiden. Wijzen uit het oosten, vertegenwoordigers van de volken op aarde, komen
Hem bezoeken omdat ze zijn licht hebben gezien. Bij zijn doop in de Jordaan ging de hemel
even open en klonk een stem: ‘Jij bent mijn veelgeliefde Zoon’. Vandaag wordt zijn licht
zichtbaar in het eerste teken dat hij verricht. En het is zoals we horen in de tweede lezing:
Ooit zullen we in staat zijn met al de heiligen te begrijpen, hoe groot de breedte, de lengte,
de diepte en de hoogte is, maar nu gaat het ons verstand te boven. We kunnen niet meer en
hoeven ook niet meer dan te beamen wat, ook volgens die tweede lezing, ons toe te
vertrouwen aan die kracht die tot oneindig meer in staat is dan wij vragen of denken.
Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan . . .

30 januari Hoe God ons vasthoudt
Maleachi 3:1-4, Hebreeën 2:14-18, Lucas 2:22-40
Met dit feest eindig de kersttijd. We lezen uit het evangelie volgens Lucas hoe Maria en
Jozef hun kind voor de eerste keer uit handen geven en toevertrouwen aan iemand anders.
Voor iedere ouder een onvermijdelijke stap, maar ook een héle stap. Het is Simeon, die het
kind in handen gelegd krijgt, en het gebeurt in de tempel. Het had geen betere plaats kunnen
zijn. Jezus wordt uit handen gegeven in het huis van God, de Schepper, die geen mens ooit
zal laten vallen. In dat vertrouwen laten wij ook kinderen dopen en delen we met onze Vader
het grote waagstuk van de zorg voor ieder kwetsbaar mens, die aan ons is toevertrouwd. En
dat zijn natuurlijk ook vaak anderen dan eigen kinderen.
Simeon is zich bewust van het onmetelijk grote, dat hij met dit kleine kind in handen gelegd
krijgt. ‘Nu ik dit gezien heb’, zegt hij, ‘kan ik in vrede gaan, want mijn ogen hebben uw heil
gezien, het licht dat de heidenen en uw eigen volk verlicht.’ Met het uit handen geven wordt
duidelijk hoe God ons vasthoudt.

Online vieren
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het gereed maken van de inrichting die
benodigd is voor het uitzenden van (eucharistie)vieringen vanuit de kathedrale kerken in
Haarlem en Utrecht. En met succes!
Vanaf 6 december zijn de vieringen vanuit beide kathedrale kerken te volgen, maar Haarlem
beet zondag 29 november, de eerste zondag van de Advent, al het spits af.
De vieringen worden uitgezonden via de YouTube kanalen van de parochies Haarlem en
Utrecht.
De vieringen vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.
De vieringen vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op
het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.
Raadpleeg:
https://oudkatholiek.nl/vieren/online-vieren/

Kerstoverweging
ALLES VERDRAAGT ZE…
‘Hoe leit dit kindeke hier in de kou . . .’
Bij het feest van kerstmis is lijden niet het eerste waar we aan denken. En natuurlijk is het leit
van het hierboven geciteerde zinnetje uit een bekend kerstlied niet afkomstig van het
werkwoord lijden, maar een oud-Nederlands woord voor ligt. Maar uit dit lied blijkt wel dat er
bij dit prille begin van zijn leven al sprake is van lijden. Ziet eens hoe alle zijn ledekens
beven.
Nou ja, oké. Maar Kerstmis is geen Pasen, dat feest waarin het lijden een grote plaats
inneemt. Kerstmis is anders, dat is toch het feest van de liefde? Want alzo lief had God de
wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft… (Johannes 3:16) Kerstmis draait om
dat Goede Nieuws (= evangelie) waar een mens zich altijd over kan blijven verwonderen dat
God te midden van mensen wil wonen, omdat Hij zoveel van ze houdt!
Toch is er een verband tussen liefde en lijden. Het is opmerkelijk dat er in de vroege kerk
veel aandacht was voor het thema
‘lijdzaamheid’. Het werd soms als vijfde deugd
genoemd naast de vier andere kardinale
deugden voorzichtigheid, rechtvaardigheid,
zelfbeheersing en dapperheid. Tegenwoordig
is lijdzaamheid in de kerk noch daarbuiten een
erg populair thema.
Lijdzaamheid, in het latijn patientia, is een
bijzondere deugd, omdat het niets iets is dat je
actief doet, zoals bij het voorzichtig,
rechtvaardig, beheerst of dapper zijn. Lijdzaamheid is meer een passief iets. Het werkwoord
patior, waar patientia van afgeleid is betekent letterlijk meer iets als ‘geleden worden’.
Lijdzaamheid slaat dus op het vermogen om níet actief te zijn, en om de dingen, zolang als
nodig is, vooral te láten gebeuren. Het is de deugd om hoopvol te blijven als dat langdurig
van je wordt gevraagd en je niet uit het veld te laten slaan.

Het bijzondere van deze lijdzaamheid is dat het door de kerkvaders niet als individuele
deugd werd gezien, maar als iets dat een directe band heeft met de liefde (caritas).
Zo zei de kerkvader Cyprianus van Carthago (200-258):
‘Liefde is de band van broederschap, het fundament van vrede, de standvastigheid en
kracht van de eenheid: zij is groter dan zowel hoop als geloof; zij munt uit in zowel goede
werken als lijden om het geloof en als een eeuwige deugd zal zij altijd bij ons zijn in het
koninkrijk der hemelen. Neem het geduld weg en het zal niet bestendigen. Neem weg het
beginsel van verdraagzaamheid en toelating en het heeft geen wortel of kracht meer.’
Zijn woorden doen denken aan wat er geschreven staat in de eerste brief aan de gemeente
van Korinthe, en wat het loflied op de liefde is gaan heten: De liefde is geduldig en
vriendelijk, ze laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Alles verdraagt ze,
alles hoopt ze, alles verduurt ze.’ (Enkele fragmenten uit 1 Kor. 13:4-7)
Ook de grote kerkvader Tertullianus (Noord-Afrika, ca. 160 n. Chr.) ziet een verband tussen
liefde en lijdzaamheid:
‘De lijdzaamheid is nuttig: zij doet geen kwaad, is niet overijverig, is niet gewelddadig, niet
opgeblazen. Zij zoekt zichzelf niet, ze offert zichzelf juist op om haar naaste te
bevoordelen. Zij raakt niet geïrriteerd; anders zou zij zich niet onderscheiden van
ongeduld. De liefde verdraagt alle dingen, juist omdat zij geduldig is.’
Volgens de kerkvaders is lijdzaamheid geen randverschijnsel, maar levensnoodzaak. Maar
daarbij is het wel belangrijk om steeds het verband tussen de lijdzaamheid en de liefde in het
oog te houden. Lijdzaamheid is geen doel op zich. Maar ze kan heel vruchtbaar zijn in
verband met de liefde, want ze brengt dan vruchten voort als geduld en bezorgdheid om het
bestaan en de gezondheid van anderen. Het zijn, zeker ook in onze tijd, verbazend actuele
woorden.
Het is en blijft fascinerend dat ons Nederlandse woord patiënt rechtstreeks afstamt van het
werkwoord patior, wat verdragen betekent, ergens tegen bestand zijn (tegen), en dat
patientia staat voor zaken als uithoudingsvermogen en geduld. In deze tijd waarin we
wachttijden vooral willen bestrijden (en terecht) worden we geconfronteerd met een tijd
waarin het wachten – op het einde van deze crisis, op de komst van een vaccin – niet kan
worden weggenomen. Het roept de vraag op of het vermogen om te kunnen wachten hooguit
een noodoplossing is voor als dingen tegenzitten of dat het ook een deugd kan zijn waarin
we met Gods hulp kunnen groeien?
Als we daarin zouden groeien zou het leiden tot meer geduld, meer solidariteit, en minder
ongeduld en agressie in onze samenleving. Meer vrede op aarde . . . en daarmee zitten we
weer midden in de kerst. Het feest waarin we vieren dat God zelf onder ons kwam wonen om
ons menselijk bestaan te delen, ook met alles wat daarin lastig en weerbarstig is. Hij kwam
van Godswege om ons de liefde te leren en ons ermee te verwarmen.
Zalig Kerstmis!
Pastoor Erna Peijnenburg
Gelezen: Lijden en volhouden. Prof. Dr. Theo Boer en Dr. Dick Mul (red.), Amsterdam, 2016,
p. 36-52

Activiteiten
Bijbelavonden
Parabels in beweging.
Bijbelavonden die passen bij de mogelijkheden van deze tijd: elkaar de ruimte geven en toch
samenzijn en inspiratie delen. En er zit beweging in! In de verhalen die we horen én in de
manier waarop we ons erop bezinnen.
Hoe gaat het in zijn werk:
- De avond begint met een inleiding die wordt ondersteund door beelden. Zittend op
diverse plaatsen in de kerk zal het voor iedereen goed te volgen zijn
- Daarna beginnen we aan een pelgrimage die ieder individueel gaat langs diverse
pleisterplaatsen in de kerk. Bij elk van die plaatsen kom je een vraag tegen of een
kleine opdracht. Na enige tijd komt voor iedereen het sein om door te gaan naar de
volgende pleisterplaats. Zo gaat dat een paar keer na elkaar. Aan het eind is er voor
ieder de gelegenheid om te zien wat er op de diverse pleisterplaatsen allemaal is
achtergelaten door de deelnemers.
- De avond wordt steeds besloten met een zeer korte gebedsdienst.
- Wo 20 januari: De Samaritaan (Lucas 10:25-37). Opgave uiterlijk 17 januari.
- Do 11 maart: De vader en de twee zonen (Lucas 15:10-32). Opgave uiterlijk 8 maart.
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: de Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.
Leiding: Erna Peijnenburg, pastoor van de oud-katholieke statie van de H. Elia te Mijdrecht.
Voor wie: iedereen, wel graag tijdig aanmelden: via mail erna.peijnenburg@okkn.nl of
telefoon: 06-22131765.
Maximum aantal deelnemers per avond: 15.
Kosten: geen, vrijwillige bijdrage ten behoeve van het IKO wordt op prijs gesteld!
INSPIRERENDE MOMENTEN VANUIT DE OECUMENE
Hoe bereiken we nu de mensen? Hoe kunnen we ook met name hen bemoedigen die nu niet
naar de kerk kunnen komen? Vanuit die vraag ontstonden in de oecumene van de Ronde
Venen de opname van inspirerende momentjes, kortweg Inspimentjes genoemd. Ze worden
in de Janskerk te Mijdrecht opgenomen en er wordt door vier kerken aan deelgenomen. Op
termijn hopen we dat ook andere kerken gaan meedoen.
Het is ook erg leuk om te zien, dat iedereen dat weer op eigen wijze doet, vanuit de
persoonlijke spiritualiteit en de traditie van de geloofsgemeenschap waarmee hij, of zij
verbonden is. Voor de voorgangers en anderen die eraan meewerkten is het een stap in een
nieuw avontuur, want dit soort dingen opnemen voor een camera, dat zijn we natuurlijk niet
gewend. Maar de samenwerking met cameraman én organist Wim de Penning en zijn vrouw
Ellen die de opnames verzorgen en vormgeven is geweldig en het resultaat mag er (naar
onze bescheiden mening) toch echt wel zijn. Ook met dank aan de gastvrijheid die we
hiervoor in de Janskerk genieten!
Vanaf 15 juli 2020 wordt er tweemaal per maand (op de 1e en de 15e) een nieuw
Inspimentje geplaatst op het volgende YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCOFpvmUeFz75u0AzseBVlGg/

U wordt van harte uitgenodigd dit ter inspiratie te bekijken en beluisteren.
Tot nu toe zijn of worden deze Inspimentjes geplaatst:
15/07: Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht),
01/08: Oogst (Piet Ravensbergen PKN Wilnis),
15/08: Vriendschap. Augustinus. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer) RK kerk Mijdrecht)
01/09: Vrede (pastoor Erna Peijnenburg en Mariëtte Fakkeldij, OKK)
15/09: Herfst (ds. Piet Ravensbergen, Roeline Elzes, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)
01/10: Onder de pannen. (ds. Erick Versloot en ds Elise Jansen, PKN Mijdrecht)
15/10 Gods zorg voor de wereld (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
01/11: Allerheiligen en Allerzielen (pastoor Erna Peijnenburg en Bea Dalebout, OKK)
15/11: Het goede leven (ds. Erick Versloot en ds.Elise Jansen (PKN Mijdrecht)
01/12: Weest waakzaam. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
15/12: Winter (ds. Piet Ravensbergen, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)
01/01: Nieuwjaar 2021. (pastoor Erna Peijnenburg en Els van Leeuwen-van Asselen, OKK)

Online gespreksgroep
Oud-katholiek zijn in deze tijd
Een digitale gespreksgroep voor ieder die meer wil weten geloven en over onze kerk en het
eigen geloof wil verdiepen.
De eerste keer (15 oktober) was het al een (vond ik zelf) leuke testcase. Mensen uit
Mijdrecht en ook uit Alkmaar logden in, luisterden en keken naar de toelichting op het
onderwerp dat ik gaf, en gingen daarna met elkaar in gesprek. Voor een echte ontmoeting is
online misschien niet ideaal, maar het is toch beter mogelijk dan ik zelf aanvankelijk dacht.
En bovendien: het is toch wel bijzonder om ineens een gesprekgroep te hebben met mensen
uit twee parochies, die ook nog eens een behoorlijk eind uit elkaar liggen. En dat vanuit de
(al dan niet luie) stoel!

Dus doet u de volgende keer ook mee? Het is op donderdag 17 december, en het onderwerp
is: Spiritualiteit, ieder voor zich? Is er zoiets als een oud-katholieke spiritualiteit? En hoe zit
het met . . . onze eigen spiritualiteit? Opgave uiterlijk 13 december
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Manier: Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd die u kunt openen op uw laptop, I-pad of
mobiele telefoon.
Aanmelden via mail: erna.peijnenburg@okkn.nl

Actie kerkbalans 2021
Op zaterdag 16 januari 2021 starten we weer met Actie Kerkbalans. Na de kerkdienst op
deze zaterdagavond worden de vertrouwde kerkbalansenveloppen, met brief van onze
pastoor en verdere documentatie, uitgereikt of op een later tijdstip thuis bezorgd. Uw
financiële steun blijft hard nodig.
De uitvoering van deze actie is weer in goede handen bij Marijke en Frans Leeuwerik.
De penningmeester.

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten
Dit jaar geen Adventsmaaltijd
We organiseren al vele jaren voor de ouderen van onze statie een Adventsmaaltijd, waar we
met elkaar vooruitblikken op weg naar Kerstmis.
Het is een gezellig samenzijn met lekker eten, samen bidden, zingen en luisteren naar een
mooi verhaal.
Helaas kan het dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.
We vinden het heel jammer dat we het dit jaar niet kunnen organiseren.
Laten we hopen dat we volgend jaar weer met elkaar aan tafel kunnen zitten.
De contactgroep

Bericht over de Synode
Het Presidium heeft in overleg met het Collegiaal Bestuur helaas het besluit moeten nemen
om de synode van 21 november 2020 niet door te laten gaan, zelfs niet in digitale vorm en
met een beperkte agenda. De verwachting is dat er in april 2021 een voorjaarssynode
gehouden gaat worden.

Mededelingen
Financiën
Opbrengst collectes:
3 oktober
€ 73,20
17 oktober
€ 37,00
31 oktober
€ 82,50
14 november € 62,00
28 november € 79,35
Heeft u dit jaar geen brief van de actie Kerkbalans 2020 ontvangen en wilt u ons toch nog
steunen in de laatste maand van dit jaar, 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.
Bijzonder collectedoel 4e kwartaal 2020
Vluchtelingenwerk de Ronde Venen.
Vanaf 3 oktober staat de bekende groene collectebus in de hal. Hierin kunt u t/m Kerst uw
bijdrage in doen voor Vluchtelingenwerk de Ronde Venen.
Vele vrijwilligers helpen de vluchtelingen met taal en inburgering. Geven begeleiding naar
werk, aan kinderen en bij gezinshereniging. Er zijn verschillende projecten die de mensen
een gezicht geven, bekend maken met onze samenleving en een financieel vangnet bieden.
Zoals teamleider Petra van Reenen meldde: Onze cliënten kunnen het geld goed gebruiken
bij
- de aanschaf van tickets voor nareizende familieleden,
- acute noodbetalingen als iemand bijvoorbeeld afgesloten dreigt te worden van energie
- en bijvoorbeeld voor zwemles voor volwassenen
Bijzonder collectedoel 1e kwartaal 2021
Wordt in het nieuwe jaar bekend gemaakt.

Contactgroep
Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze
geloofsgemeenschap. 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

Gebedsintenties
Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:
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: secretaris@derondevenen.okkn.nl

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 synodaal1@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de
bestuursleden.

