OUD-KATHOLIEKE STATIE VAN DE H. ELIA
DE RONDE VENEN

Nieuwsbrief

april en mei 2021

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Deze Nieuwsbrief is jarenlang met veel aandacht en zorg
door Albert Geerdinck samengesteld. Ik denk dat wij Albert allemaal veel dank verschuldigd zijn
voor zijn inzet hiervoor. Nu hij binnen de Statie ook andere taken op zich is gaan nemen, was het
tijd om het stokje over te dragen. Heel voorzichtig zal ik het stokje proberen over te nemen en
hoop dat de Nieuwsbrief de gewaardeerde en verbindende informatie mag blijven bevatten.
En als we het dan toch over waardering en verbinding hebben, moet ik meteen aan de vastentijd
denken die nu bijna voorbij is. Een tijd van verstilling en, van soberheid en inkeer. Een tijd om na
te denken over wat er nu echt toe doet, zeker in deze bijzondere periode met corona. Je zou
kunnen zeggen dat de vastentijd door corona al veel langer duurt. Maar ik denk dat het altijd
erger kan. Jarenlange oorlogen, jaren op de vlucht zijn, 40 dagen in de woestijn verblijven enz.
Wij hebben nog een warm huis en te eten. Natuurlijk missen wij het samen komen, het samen
zijn, het samen vieren. Tegelijkertijd realiseer ik mij eens te meer hoe waardevol die dingen zijn.
We kunnen in onze digitale samenleving veel! Maar we leren nu ook dat fysiek contact toch een
wezenlijke levensbehoefte is. En … wij leren voor de zoveelste keer dat ons leven niet maakbaar
is. Een maakbaar leven is niet te koop in de winkel en al helemaal niet in de aanbieding! Juist in
deze tijd is het denk ik onze grootste uitdaging om te vertrouwen. Te vertrouwen dat wij door
Hem altijd opnieuw gevoed worden met kracht, geduld, liefde en kennis om niet alleen deze crisis
door te komen, maar vol vertrouwen op die manier ons leven te leiden. Dat lijkt mij een mooie
Paasgedachte. Het zou altijd Pasen moeten zijn.
Jos Zeelen

Kerkdiensten
Beste leden, gastleden en belangstellenden van de statie van de H. Elia,
Ik vind het verdrietig u en jullie allemaal te moeten vertellen dat de diensten in onze kerk ook in
de Goede Week weer niet door zullen gaan. Dit besluit is genomen door het bestuur van onze
landelijke kerk. Ze schrijven hierover:
In solidariteit met de rest van de samenleving heeft de OKKN steeds in vrijheid gekozen geen
gebruik te maken van de mogelijkheid om vanuit de vrijheid van godsdienst toch met 30 mensen
samen te komen. Het advies van het CIO, het gezamenlijk overleg van bijna alle kerken in
Nederland met de Rijksoverheid, is in deze lockdown helder en vooralsnog niet veranderd: houd
de kerkdiensten online met slechts de daarvoor benodigde voorgangers en de medewerkers die
de online dienst mogelijk maken.
Parochies en staties zouden wel zelf diensten in hun eigen kerk kunnen filmen en uitzenden,
maar dat is voor ons, zeker ook op deze korte termijn, niet haalbaar en we denken dat het ook
niet direct een toevoeging is op de diensten, die al vanuit Haarlem worden uitgezonden.

Wat we wél gaan doen is dat we filmpjes gaan opnemen om toch iets van onze inspiratie rondom
de Goede week te kunnen delen. In die filmpjes worden in elk geval de palmtakjes en de
Paaskaars gewijd, zodat we dat toch een beetje samen kunnen beleven.
Op 26 maart gaan we deze filmpjes opnemen. U zult ze in de Goede Week via het Youtube
kanaal ‘Zingen met Mijdrecht’ kunnen bekijken.
https://www.youtube.com/channel/UCUgQXE89h6t5MhWbndC5sGw
Verder hoop ik dat we ook langzaam gaan dromen van wat we weer kunnen ondernemen als er
weer meer mag, want die tijd komt!
Alle goeds aan u allen, houd moed en heb lief…
Erna Peijnenburg
Geplande vieringen onder voorbehoud:
10 april
19.00 uur
24 april
19.00 uur
8 mei
19.00 uur
22 mei Pinksteren
19.00 uur
5 juni
19.00 uur

Online diensten vanuit de Oud-Katholieke Kerk
Tijdens de periode van de lockdown en uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving,
vinden in onze kerkgebouwen geen vieringen plaats en zijn kerkgebouwen ook voor alle overige
activiteiten gesloten. De vieringen rondom Pasen worden via livestream (Youtube) worden
uitgezonden vanuit beide kathedrale kerken.
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden
uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem:
https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op
het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht:
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ
Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het
kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op
uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.
Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in.
U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt
uitgezonden.

Het is niet anders
Er zijn van die uitdrukkingen, die kun je op een bepaald moment niet meer hóren, eigenlijk.
Bovenstaande is er zo één. De situatie waarin we leven lijkt er wel zo’n beetje door te worden
samengevat.
Je kunt het gelaten uitspreken, die zin, of juist wel energiek, omdat je je richt op wat dan wél kan.

Want soms richten we ons op alternatieven, die niet hetzelfde zijn als het échte bij elkaar komen,
vieren of beleven, maar die dan toch tenminste íets zijn. Vele andere keren accepteren we maar
dat iets niet doorgaat of niet gebeurt, zonder alternatief. Maar of iets nou online doorgaat of
‘gewoon’ níet doorgaat, in beide gevallen voelen we gemis, waar we niets aan kunnen doen, en
dat blijkbaar hoort bij deze tijd. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te
rouwen en een tijd om te dansen zei Prediker al. Hij lijkt zo’n beetje hetzelfde te zeggen als die
zin boven dit stukje, maar zijn woorden zijn eigenlijk hoopvoller, want nuchter constateert hij dat
deze tijd ook wel weer voorbij zal gaan.
Net als vorig jaar leven we toe naar Pasen in een situatie van lockdown, en ik merk dat ik het
heel anders ervaar dan vorig jaar. Toen dachten we rond deze tijd dat het met een paar weken
beperkingen wel onder controle zou zijn, toen vonden we één of twee maanden leven met
beperkingen al best lang. Nu is er van één kant hoop door de vaccinatie die op gang gekomen is.
En van de andere kant valt de lange duur ons zwaar en is het einde nog niet concreet in zicht.
Ik merk dat het gemis van samen vieren me veel zwaarder valt dan vorig jaar, en weet dat ik
daarin niet de enige ben. Het maakt verdrietig.
En zo gaan we dan de Goede Week tegemoet, de week waarin zoveel aan de orde komt: lijden
en sterven, vriendschap en verraad, wanhoop, twijfel, angst, verdriet en machteloosheid, en ook
hoop en liefde, samenzijn en maaltijd houden, elkaar de voeten willen wassen, in de steek laten
en in de steek gelaten worden, verwarring, van opstanding, van onverwacht nieuw perspectief en
zomaar opnieuw gegeven levenskracht. Kies maar uit welke emotie je herkent, en vanuit welke
positie je zelf dit jaar meeloopt, welk kruis je zelf draagt en welke hoop je koestert.
In dit verhaal, het hart van ons geloof, is er geen emotie die er niet mag zijn, en geen verdriet,
duisternis, wanhoop of angst die wordt weggepoetst of waar vlot overheen wordt gepraat. Het is
allemaal maar al te reëel en het ís vaak niet weg te nemen of op te lossen.
Zo liepen ook de vrienden van Jezus met hem mee in zijn laatste dagen. Degenen die nog
overgebleven waren van de grote menigte die hem nog niet zo lang geleden volgde. Een kleine
groep vrouwen en mannen waarvan er gaandeweg nog heel wat afhaakten. Ik ken die mens niet.
En er kwam geen stem uit de hemel. Het geweld werd niet van hogerhand gestopt. Op angstig
roepen bleef het stil. En het werd donker. Tot op de morgen van de derde dag een nieuw en
onverwacht licht begon te schijnen. Een licht dat allereerst verwarde en schrik aanjoeg, omdat de
vrienden en vriendinnen van Jezus in eerste instantie alleen konden zien wat er ontbrak.
Ze zagen een leeg graf; nu moesten ze zelfs hun geliefde dode ook nog missen. Pas later kon
beginnen te dagen dat er niet nóg wat was weggenomen, maar dat er iets nieuws was begonnen.
Iets wat niet binnen hun verwachtingspatroon paste en waar ze in moesten groeien – de groei
van Pasen naar Pinksteren. Toen bereikte hen de Geest, en konden het ze het nieuwe licht
beamen, dat vanaf Pasen in hun leven was gaan schijnen.
Dit nieuwe licht is niet alleen van toen. We vieren Pasen niet als een herdenken van Jezus’
opstanding ooit in ongeveer het jaar 33 AD, maar als een
geschiedenis waarbij we betrokken zijn, iets dat ons overkomt.
En als dat zo is dan betekent dat dat ook wij, wanneer we ons
angstig en in het nauw gedreven voelen, zullen worden
aangeraakt door een licht dat ons bevattingsvermogen
overstijgt. Een licht dat ons vermoeden en vrezen doorbreekt,
en dat misschien wel samengevat kan worden in net zo’n kort
zinnetje als die boven dit stukje staat. HET IS ANDERS.
Erna Peijnenburg

Overwegingen bij de diensten
1 april 2021

Witte Donderdag

Door de knieën gaan

Exodus 12:1-14, 1 Korinthiërs 11:23-32, Johannes 13:1-15
Ergens, gevangen in slavernij, bereiden mensen een maaltijd voor. Met grote aandacht voor het
bereiden én voor allen die zullen mee-eten. Het is echter niet de voorbereiding op een feest,
maar op een vlucht. Staande en haastig zullen ze het eten, klaar om te vertrekken. Het is de
maaltijd van de doortocht, de bevrijding uit angstland naar vrijheid. Ergens in Jeruzalem viert
Jezus met zijn vrienden later deze gebeurtenis, die zo centraal staat in het geloof. God leidt
mensen naar een nieuwe toekomst, een weg die door de dood heen gaat. Wat kan een mens
doen in het licht van zoiets groots? Niet zelf die bevrijding realiseren, of forceren. Wel er open
voor staan en doen wat in ons vermogen ligt. Een maaltijd bereiden, met zorg voor elkaar. Door
de knieën gaan om elkaar de voeten te wassen. Vertrouwen op God, die ons vasthoudt en ons
mee zal nemen naar een nieuwe tijd.
2 april 2021

Goede Vrijdag

Gekend in ons lijden en tekortschieten

Hosea 6:1-6, Exodus 12:21-28, Johannes 18:1 – 19:42
Ergens, gevangen in slavernij, bereiden mensen een maaltijd voor, maar die voorbereiding bevat
een bevreemdend ritueel. Er wordt bloed genomen van het lam dat wordt geslacht, en dat wordt
aan de deurposten gestreken, want als de Heer dat ziet zal Hij aan deze deuren voorbijgaan, en
zal de dood hen niet treffen... Het is een verhaal van bloed. Het bloed, zweet en tranen van de
slaven, van ieder mens die wordt geknecht, en het bloed dat aan de handen kleeft van hen die
hier schuldig aan zijn. Jaren later zal het bloed van een gekruisigde ook herinneren aan het bloed
van de uittocht. Het lijden van mensen wordt niet verbloemd, maar serieus genomen. Dwars daar
doorheen wordt nieuwe toekomst geschapen. En wij mogen neerknielen om het kruis te vereren.
In dat gebaar wordt ons lijden én ons tekortschieten liefdevol zacht en liefdevol opgetild en
meegenomen richting Pasen, richting nieuw leven.
3 april 2021

Paaswake

Onverwacht licht

Genesis 1:1 – 2:3, Exodus 14:15 – 15:1a, Marcus 16:1-8
Ergens, op de vlucht vanuit hun slavernij, staat een volk in verwarring voor een grote zee, die hen
de weg verspert. Strandt hun weg naar vrijheid hier in ontgoocheling en geweld? Is alles dan voor
niets geweest en zal het alleen maar erger worden? De verwarring en de angst is groot. En jaren
later, rondom het sterven van Jezus uit Nazareth is dat niet anders. De verhalen van Pasen
getuigen van een angstige doortocht, die om te beginnen geen vreugde maar vooral verwarring
en angst oproept. Het wonder van de bevrijding uit de dood is te groot en te onbestaanbaar om te
kunnen bevatten. En toch is het maar al te waar. Maar onze ogen moeten nog wennen aan het
licht. Het duurt even voor we kunnen voelen hoe we opgetild worden met alles wat we zijn. Het is
geen streep door het verleden, geen ’daar moet je maar niet meer aan denken’, maar alles komt
te staan in een licht dat alles anders maakt. Dan vloeit nieuwe levenskracht, hoop en liefde door
onze aderen.
10 april 2021

Tweede zondag van Pasen

Er niet bij kunnen zijn

Jesaja 26:1-13, 1 Johannes 5:1-6, Johannes 20:24-31
Kun je iets beleven als je er niet bij kunt zijn? Het is een actuele vraag in tijden van allerlei online
activiteiten en zelfs kerkdiensten. Ben je er wel echt bij als je er niet echt bij bent? Vandaag horen
we het verhaal van Thomas. Hij was niet bij de twaalf die dag, dag Jezus in hun midden

verscheen. Hij moet het doen met de verhalen van de anderen. Dat is toch minder, net zoals wij
allerlei bijeenkomsten online toch als minder beschouwen dan de echte bijeenkomsten. Voor
Thomas, die geluksvogel, komt het moment dat hij de Heer ook echt kan zien en zelfs aanraken.
Zo zal voor ons ook het moment komen dat we elkaar weer wel kunnen ontmoeten en weer
samen kunnen vieren. En ondertussen klinkt de vraag van Jezus met een nieuwe actualiteit:
Geloof je alleen omdat je gezien hebt? Vrij vertaald: Ben je alleen bij elkaar als je ook fysiek
samen bent? Zalig zij die dat niet zijn, en toch geloven, vieren, verbonden zijn.
24 april 2021

Vierde zondag van Pasen

Waar ben je?

Ezechiël 34:1-10, 1 Johannes 3:1-8, Johannes 10: 11-16
De Heer is mijn herder, zo begint de bekendste psalm uit de bijbel (23). Het is een lied dat je kunt
blijven herhalen, omdat we het nooit ‘eens en voor altijd weten’ maar ons steeds opnieuw mogen
herinneren, dat we niet alleen zijn, en dat Hij zelf met ons wil zijn, waar we ook gaan. Zijn vraag
aan ons is steeds: waar ben je? Waar ben je met je gevoel, met je hart, met wat je bezighoudt,
kun je kijken naar wat er echt in je leeft en wil je geloven dat Ik, je Schepper, daarbij betrokken wil
zijn?
In spoor van de Goede Herder worden ook mensen aangespoord om goede herders voor elkaar
te zijn. Al in het begin van het boek Genesis klinkt de vraag van God aan Kaïn: waar is je broer?
Zijn antwoord was toen: ben ik dan soms mijn broeders hoeder? Ja, dat ben je. En ook dat is een
gedachte die we voor ons zelf kunnen blijven herhalen.

8 mei 2021,

Zesde zondag van Pasen

Hij heeft ons lief

Jesaja 45:15-19, 1 Johannes 4:7-21, Johannes 15:9-17
Liefde is in de eerste plaats iets dat je krijgt. In de eerste brief van Johannes staat: ‘Hierin bestaat
de liefde, dat God ons liefheeft en dat Hij zijn Zoon heeft gezonden tot vergeving van onze
zonden.’ Het is vanuit deze liefde, die ook onze schaduwkanten omvat, dat wij zelf tot liefde in
staat zijn. Een liefde waarin fouten en missers een rol spelen, en waar vergeving mogelijk is. Niet
in het minst ook vergeving van jezelf, misschien nog wel de moeilijkste opgave. Zo worden de
volgelingen van Jezus aan elkaar gegeven, als mensen die elkaar nooit vastpinnen op iets,
elkaar nooit afschrijven of voorgoed blokkeren, maar die altijd de deur voor elkaar open houden
of beter nog: weer een stap naar elkaar toe zetten.
22 mei 2021

Pinksteren

Meegevoerd door Gods Geest

Ezechiël 11:17-20, Handelingen 2:11, Johannes 14:23-29
‘Jullie droefheid zal tot blijdschap worden’ dat beloofde Jezus aan zijn vrienden. Vandaag is de
dag. Plotseling is het er, als een windvlaag die hen meevoert. Niet langer is het leven in de greep
van de angst. Niet omdat ze ineens roekeloos worden of kamikaze-acties gaan uitvoeren. Want
nog steeds is het leven kwetsbaar en het waard om er zorgvuldig mee om te springen. Pinksteren
is niet dat angst wordt overschreeuwd of dat angst er niet mag zijn maar dat ze een plaats krijgt
toegewezen in een leven uit liefde en zorg. Pinksteren gaat over hoe de Geest van God mensen
verovert, niet hard en gewelddadig, maar zoals verliefdheid je hart vervult en alles om je heen er
anders uit laat zien. Opdat we ons laten meevoeren.

juni 2021,

2 e zondag na Pinksteren

(5) Zondag van goed en kwaad

Genesis 3:1-15, 2 Korinthiërs 4:13-18, Marcus 3:20-25
Vandaag horen we het grote verhaal over goed en kwaad uit de bijbel, van de slang en de
mensen in de paradijstuin. Een verhaal dat gaat over het gegeven dat de mens niet heen kan om
de keuze tussen goed en kwaad. Sterker nog, dat de een mens niet kan leven zonder zelf goed
en kwaad in zich te hebben… Niet voor niets is er een relatie tussen de ontdekking van goed en
kwaad en het besef van de eigen naaktheid en de schaamte daarvoor. Maar het is ontroerend om
te lezen – en helaas zit dat dan net niet in de eerste lezing van vandaag – dat God zelf de eerste
is die kleren maakt voor de mens en hen daarmee liefdevol bekleed. Want niet als goden maar
als mensen heeft hij ons gemaakt, gebrekkig en kwetsbaar, maar in staat tot zoveel goeds!

Synode in buitengewone tijden
De reguliere algemene synode kon afgelopen november niet plaatsvinden. Wel zijn de
jaarrekening van 2019 en de begroting voor 2021 goedgekeurd, doordat een grote meerderheid
van synodalen vanuit huis hun goedkeuring gaven. Daarnaast is er ook schriftelijk gestemd over
een paar vacatures in het collegiaal bestuur. Een paar belangrijke agendapunten werden
doorgeschoven naar 10 april 2021, en voor het eerst in de geschiedenis zal de algemene synode
van onze kerk dan online plaatsvinden.
Aanpak van misbruik
Een van de belangrijke punten op de agenda is het onderwerp ‘Veilige kerk’, dat bestaat uit een
uitwerking van het Plan van Aanpak. Hoe zat het ook alweer? In 2018 werd het
onderzoeksrapport Seksueel Misbruik gepubliceerd door de
commissie Stevens. Naar aanleiding van dat rapport heeft het
Collegiaal Bestuur een Plan van Aanpak geschreven. Dit
omvangrijke Plan is inmiddels bijna geheel uitgevoerd en het
heeft geresulteerd in een hele reeks beslissingen, regels en
voorzieningen. Deze zullen, als ze op 10 april door de synode
worden goedgekeurd, ook gepubliceerd worden en in werking
treden. Er is een beleidsnotitie geschreven, waarin alle
onderdelen van het beleid op het gebied van ‘veilige kerk’ staan
beschreven. Er is een handreiking gemaakt voor mensen die
benadeeld zijn door seksueel misbruik in onze kerk. Daarin staat
helder beschreven wat deze mensen kunnen doen en wie hen kunnen bijstaan.
Er is ook een handreiking voor geestelijken en anderen die misbruik vermoeden, of er door een
benadeelde of een ander over worden ingelicht. Ook voor hen is het heel belangrijk dat ze
houvast vinden bij wat hen te doen staat, en dat zij hierbij ook hulp kunnen vinden. Belangrijk
hierbij zijn vertrouwenspersonen. Er zijn er binnen onze kerk sinds kort twee aangesteld, en
daarnaast geeft de kerk duidelijk aan dat en hoe er ook gekozen kan worden voor
vertrouwenspersonen van buiten.
Naast aanpak van misbruik is natuurlijk ook preventie belangrijk. In de opleiding van geestelijken
én als ze aan het werk zijn moet hier aandacht voor zijn en blijven, middels regelmatig
terugkerende trainingen over dit onderwerp. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers in de kerk, met
name hen die werken met minderjarigen of in situaties waarin misbruik zou kunnen voorkomen.
Naast de gedragscode voor geestelijken is nu ook een vrijwilligerscode ontwikkeld. Voor alle
geestelijken en bepaalde vrijwilligers zal daarnaast het aanvragen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) verplicht worden.

Er is, binnen korte tijd, heel veel werk verzet op een terrein dat heel belangrijk maar ook
ontzettend complex is. Er spelen veel emoties en diverse belangen mee. Het is goed dat de
denkkracht van de synode gebruikt zal worden om dit beleid rondom ‘veilige kerk’ voorlopig te
kunnen afronden en te kunnen doorvoeren.
Herijking bestuur en organisatie. Evaluatie en bijstelling zal altijd wel nodig blijven.
Dit is een onderwerp dat al lang speelt. De structuur van onze kerk geeft soms aanleiding tot
vragen en onduidelijkheid. Want enerzijds zijn er twee bisdommen, die in kerkrechtelijke zin
zelfstandig zijn. Maar anderzijds bestaat er ook zoiets als een landelijke kerk. In concreto is dit
het collegiaal bestuur, waarin de bisschoppen een deel van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid
delen met twee geestelijken en vier andere gelovigen, en het landelijk bureau dat allerlei
financiële en administratieve zaken regelt. Gevolg is dat er wel eens onduidelijkheid kan bestaan
over wie er nu waarvoor verantwoordelijk is en wie waarover beslist. Die onduidelijkheid is er niet
alleen intern maar ook naar buiten, bijvoorbeeld bij instanties als de ANBI of de Kamer van
Koophandel.
Een andere situatie die al langer vragen oproept, is de positie van de algemene synode, die
wordt geleid door het presidium (bestaande uit leken en geestelijken) en waar het collegiaal
bestuur geen deel van uitmaakt. Dat leidt tot een situatie waarin synode en collegiaal bestuur als
het ware tegenover elkaar staan, en waarin de synode als een soort tweede kamer aan het
kabinet (het CB) uitleg en verantwoording vraagt. De situatie waarin het collegiaal bestuur geen
deel uitmaakt van de synode als vertegenwoordiging van ALLE kerkleden is bovendien vreemd in
een katholieke kerk, waarin alle leden samen optrekken als Gods volk.
Een commissie met de naam ‘Bestuur en Organisatie’ heeft over deze zaken nagedacht en kwam
in 2019 met een rapport. In dit rapport werd een heel aantal aanbevelingen gedaan, waar het
collegiaal bestuur, geestelijken en anderen in de loop van 2019 uitgebreid over hebben
gediscussieerd. Het CB komt nu met een aantal voorstellen. De spanning tussen een bisdom als
zelfstandige eenheid en het collegiaal bestuur als landelijke bestuurder, willen ze niet helemaal
wegnemen, maar wel duidelijker omschrijven. Omschrijven welke bevoegdheden horen bij de
beide bisschoppen, bij het CB en het dagelijks bestuur daarvan, en bij de synode. Daarnaast
stellen ze voor dat de leden van het CB (en dus ook de bisschoppen) voortaan deel zullen gaan
uitmaken van de synode, en dat het presidium van de synode verdwijnt. Het CB zal de synode
dan voorbereiden en leiden (waarbij de bisschoppen de technische leiding van de vergadering
zullen overlaten aan een ander). Het idee is ook dat de synode één vertegenwoordiger per
parochie/statie kent en twee keer per jaar regulier zal samenkomen. Tenslotte wil het CB niet
komen tot één bisdom – en dus één bisschop - voor het hele land (een mogelijkheid die de
commissie bestuur en organisatie wel had geopperd). Echter, zij houden wel de mogelijkheid
open om te bekijken of de bisdomsindeling misschien anders kan, en dan iets gelijker qua
oppervlakte en parochies zou worden.
Kortom: er is genoeg te bespreken op dit deel twee van synode 2020 (want dat is het dus nog).
Zoals altijd is de synode openbaar. Dus als u geen synodaal bent, maar er wel bij wilt zijn, kunt u
dit aangeven per mail aan: synode@okkn.nl. Mocht bovenstaande informatie vragen of
opmerkingen bij u oproepen, dat kunt u dit natuurlijk ook doorgeven aan de eerste synodaal van
onze statie, Edwin Vos. (synodaal1@derondevenen.okkn.nl). Hij kan uw inbreng namens onze
statie meenemen naar de vergadering van de synode.
Erna Peijnenburg

Activiteiten
Doe je mee met de Paaschallenge?
In tijden van alternatieven, ook om de Goede Week te beleven, is er voor ieder die jong van hart
is de Paaschallenge. Nu eens niet van achter een beeldscherm, maar lekker in de buitenlucht, en
bijvoorbeeld met één of twee mede-spelers.
Wat heb je nodig?
- Zin om een stukje te wandelen
- Een telefoon met QR-reader en toegang tot internet (buiten)
- Zin in een verrassende uitdaging
Het spel gaat zo: Je loopt door de straten van Jeruzalem ten tijde van Jezus. In het spel kies je
voor een rol, waarbij een eigen opdracht hoort. Je bent op zoek naar geheime aanwijzingen en
steeds weer krijg je nieuwe QR-codes. Je moet raadsels oplossen en gaat het gesprek aan met
virtuele gesprekspartners. Lukt het je om je opdracht zo goed mogelijk te vervullen? En waar
brengt je dat uiteindelijk?
Het is een spel dat je midden in het verhaal van Pasen brengt. Gemaakt voor jongeren (10-18),
maar zeker ook geschikt voor volwassenen. Jongeren kunnen het samen spelen. Ouders en ook
grootouders kunnen samen met een jongere op stap gaan om dit spel te doen. Een kans om je
kleinkind eens uit te nodigen? En het kan natuurlijk ook gespeeld worden door volwassenen
onderling, vrienden, partners…
Hoe doe je mee? Door een berichtje te sturen naar mij. Je krijgt dan de wandelboekjes
thuisgestuurd waarmee jullie op pad kunnen gaan (voor elke deelnemer één). Je bent natuurlijk
vrij om zelf te bepalen wanneer jullie gaan wandelen. Ergens in de Goede Week is misschien wel
het meest mooi.
Dit spel is ontwikkeld door Jong Protestant, onderdeel van de PKN.
Erna Peijnenburg - erna.peijnenburg@okkn.nl

Inspirerende momenten vanuit de Oecumene: INSPIMENTJES
Tot nu toe zijn of worden deze Inspimentjes geplaatst:
15/07/20:
01/08/20:
15/08/20:
01/0920:
15/09/20:
01/10/20:
15/10/20:
01/11/20:
15/11/20:
01/12/20:
15/12/20:
01/01/21:
15/02/21:
01/03/21:
01/04/21:
01/05/21:
01/06/21:

Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht),
Oogst (Piet Ravensbergen PKN Wilnis),
Vriendschap. Augustinus. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer) RK kerk Mijdrecht)
Vrede (pastoor Erna Peijnenburg en Mariëtte Fakkeldij, OKK)
Herfst (ds. Piet Ravensbergen, Roeline Elzes, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)
Onder de pannen. (ds. Erick Versloot en ds Elise Jansen, PKN Mijdrecht)
Gods zorg voor de wereld (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
Allerheiligen en Allerzielen (pastoor Erna Peijnenburg en Bea Dalebout, OKK)
Het goede leven (ds. Erick Versloot en ds.Elise Jansen (PKN Mijdrecht)
Weest waakzaam. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
Winter (ds. Piet Ravensbergen, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)
Nieuwjaar 2021. (pastoor Erna Peijnenburg en Els van Leeuwen-van Asselen, OKK)
De 40-dagentijd (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
De lente (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht)
Opstanding! Een drieluik. (pastoor Erna Peijnenburg en Anita Vos, OKK)
Bevrijding! (ds. Piet Ravensbergen, PKN Wilnis)
Zomer (pastoor Ronald den Hartog en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten
Bijzondere collecte 1e kwartaal 2021
In de vorige nieuwsbrief bent u reeds op de hoogte gebracht van het plaatselijk doel voor de extra
collecte: Tympaan de Baat
Omdat er vooralsnog geen vieringen mogen plaatsvinden, wil ik u erop wijzen dat de
bankrekening voor dit mooie doel gebruikt kan worden en u bedanken voor de giften die op deze
wijze al zijn binnengekomen.
Hopend op een mooi eindbedrag, namens het bestuur,
Mariëtte Fakkeldij

Even een dankbare gedachte
Anneke Putman is onlangs verhuisd naar een beschermde woonomgeving te Mijdrecht.
Wat een optimistisch persoon is zij. Ze heeft haar bijdrage geleverd aan de Elia cantorij, sloeg
praktisch nooit een repetitie of viering over. Ze heeft ooit als enige sopraan een hele viering
gezongen! Blij en dankbaar, zo zie ik haar. Met vlotte pasjes kwam ze binnen lopen, later werd ze
opgehaald door Frans en Marijke. Binnen de cantorij hielpen we haar met de muziek, zodat ze
lekker mee kon blijven zingen.
Nu is onze Anneke erg vergeetachtig, zo vertelde ze me net in het dorp.
Ze gaat veel met haar zoon op pad en dan geniet ze!
Deelnemen aan de activiteiten van de cantorij gaat niet meer. We hopen dat, waar ze nu woont,
haar dagen mooi en liefdevol worden ingevuld en dat er ook wat te zingen valt.
Lieve Anneke, we gaan je missen, wensen je het allerbeste toe en de zegen van ons aller Vader.
Mariëtte Fakkeldij

Mededelingen
Financiën
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2021 ontvangen en wilt u ons 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 2021.

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.peijnenburg@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.

