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Nieuwsbrief juni en juli 2021
Gelukkig, er ontstaat weer wat meer ruimte, zodat we weer samen kunnen vieren. Als ik dit zo
schrijf probeer ik me voor te stellen hoe dat geweest moet zijn voor de mensen van de vroeg
christelijke kerk, die toen nog een minderheid vormden in het Romeinse rijk. Een spannend en
tegelijkertijd enorm blij gevoel. Wat fijn dat het weer kan, ook al is het nog beperkt.
Jos Zeelen

Effata: ga open!
Effata! Ga open! De evangelist Marcus vertelt ons
dat Jezus dat ooit zei tegen een dove man, die
daarna op slag kon horen en spreken. Het is zo’n
typisch wonderverhaal waarin ineens alles anders
is. Alleen omdat Jezus het zegt.
Hadden wij maar zo’n woord, zou je denken. Enkel
zo’n woord om de kerken weer open te krijgen.
Enkel zo’n woord om de hele samenleving weer
open te krijgen, de scholen, de plaatsen van
ontmoeting, handel en gezelligheid. Maar we
hebben zo’n woord niet, en langzaam kruipen we door die hele lange crisis. Een tijd van afzien, in
meerdere betekenissen van het woord, ook voor wie niet ziek is geworden. En nu lijkt leek
langzaam dat woord toch te gaan klinken. Open gaan.
Veel dingen die ooit zo gewoon waren dat je er niet bij stilstond, zijn weer langzaam toegestaan.
Samen in de kerk komen. Een winkel bezoeken. Op bezoek bij familie en vrienden. En naar de
dierentuin.
Versoepelingen, heet dat in de samenleving. In gelovige woorden zou je het beter ‘open gaan’
kunnen noemen. Omdat dat woord ook iets over ons kan zeggen. Gaan we zelf ook meer open
nu er in de samenleving weer meer mogelijk wordt? Er zijn mensen die dat nauwelijks nodig
hebben. De mensen die, met mondkapje op, en ondanks dat ze elkaar moeten ontwijken, toch
nooit hun hoofd weg draaiden, en een vriendelijke blik naar een ander wierpen. Er zijn mensen
die onvermoeibaar bleven en blijven zoeken naar wat wel kan en die heel creatief geweldige
alternatieven bedachten.
Er zijn ook mensen die door de crisis in zichzelf gekeerd raakten. Die zich aan hun lot
overgelaten voelden. Die eenzaam werden. Die de hoop maar moeilijk konden vasthouden, en
die het zwaar hadden.
En de meeste mensen hebben wel iets van beiden. Van je niet klein laten krijgen door wat er
gebeurt, gedreven blijven door betrokkenheid en zorg voor anderen. Én van tijd tot tijd ook gebukt
gaand onder het wéér online moeten doen van van alles en het gebrek aan echte levende
contacten. Een situatie die energie vreet.
Gelukkig lijken we nu toch echt uit het dal te klimmen. Een Godswonder? Zo zou er vanuit de 14e
eeuw en heel wat eeuwen daarna, toen de pest regelmatig als een niemand ontziende vijand

rondwaarde, zeker tegenaan zijn gekeken. Daar was toen gewoon niet veel aan te doen. ‘Onze’
medische kennis is goddank nu heel wat beter. En hoewel we hebben ontdekt dat het leven echt
niet zo maakbaar en planbaar is als we lange tijd wellicht dachten.
Net als iedereen verheug ik me op de ‘gewone’ dingen die waarschijnlijk binnenkort weer
mogelijk zijn. En ook op hoe we als statie het kerkelijk leven met elkaar weer gaan oppakken.
Niet dat er niks gebeurd is… we hielden contact op diverse manieren. Er werden in oecumenisch
verband Inspimentjes gemaakt en in de veertigdagentijd hielden we via het ‘Zingen met Mijdrecht’
een van onze sterkste punten als gemeenschap hoog.
Het neemt echter niet weg dat we het belangrijkste toch moesten missen: het echt bij elkaar zijn,
het onbezorgd kunnen lachen en huilen en delen. Als dat toch weer eens gewoon zou kunnen. Ik
durf er voorzichtig alweer van te dromen. We komen in de tijd van open gaan. Laten we het ook
persoonlijk opvatten. Dát open gaan kan in elke tijd. Het betekent dat je iemand bent die er mag
zijn. En die net als de man die door Jezus werd genezen, een mens is die mag geven én
ontvangen.
Erna Peijnenburg

Kerkdiensten
Kerkdiensten
5 juni
19 juni
17 juli
14 augustus
4 september

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

ONLINE DIENSTEN VANUIT DE OUD-KATHOLIEKE KERK
Hoewel het gelukkig weer mogelijk is om voorzichtig de diensten in onze kerken te hervatten,
zullen ook de livestreams vanuit de beide kathedralen van onze kerk doorgaan. Ze voorzien
duidelijk in een behoefte, ook al omdat nog niet iedereen in deze omstandigheden al weer naar
de kerk wil of kan.
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.

Overwegingen bij de diensten
5 juni. 2e zondag na Pinksteren (5) Zondag van goed en kwaad
Genesis 3:1-15, 2 Korinthiërs 4:13-18, Marcus 3:20-35
Omgaan met het kwade
Hoe kan het toch, dat mensen goede dingen doen? Die vraag wordt niet vaak gesteld. De vraag
naar waarom mensen kwade dingen doen wél. Het blijft ons verbazen en opwinden. De
toeslagenaffaire, het geweld in Israël, of verhalen over misbruik. Hoe kan het dat mensen daartoe
in staat zijn? Wat kunnen we doen om dit een halt toe te roepen?
Het lijkt erop alsof we het goede doen normaal vinden en het kwade doen abnormaal. We
hebben dus hoge verwachtingen van onszelf en alle mensen en. . . we zijn niet de enige. Ook
God kijkt met grote verwachtingen naar wat jij en ik kunnen doen. Hij gelooft in ons!
Maar niet in onze perfectie. Niet in de gedachte dat het we het kwade altijd van ons af zouden
kunnen houden. En zeker niet in de gedachte dat het kwade voornamelijk bij anderen te vinden
zou zijn. Een mens moet omgaan met het kwade, en om te beginnen is dat het kwade in zichzelf.
Als het daar niet begint, komen we niet verder. We mogen zo ontdekken dat we, mét onze
gebreken, mensen zijn om van te houden, mensen die in staat zijn tot grootse dingen. Als we de
schaduwzijde maar niet wegduwen of ontkennen, juist dan komt er ruimte voor het licht.
4e zondag na Pinksteren (7) Zondag van de storm op het meer
Job 38:1-18, 2 Korinthiërs 5:14-21, Marcus 4:35-41
Help, we vergaan!
Het verhaal van de storm op het meer is een verhaal
dat onmiddellijk herkenbaar is. Want op zijn tijd kan
het stormen in ons bestaan, of misschien wel veel te
vaak of onophoudelijk. Het gebeurt als onheil ons
treft, als zekerheden wegvallen, als we verlies
moeten verduren, als we om wat voor reden dan ook
niet meer weten hoe verder. En dat dan God in zo’n
situatie ook nog ver weg kan lijken, onvindbaar. . .
Ook dat wordt in dit verhaal prachtig weergegeven,
want Jezus is wel aanwezig in die boot die danst op
de golven, maar Hij is er ook weer niet, want hij ligt te
slapen.
‘Heer, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Waar bent U God, in dit alles wat mij overkomt?
Als de leerlingen van Jezus tot hem beginnen te roepen ontwaakt Hij meteen en brengt Hij de
storm waarin ze bevinden tot bedaren. Ging het in de stormen die ons treffen ook maar zo
gemakkelijk, zou je denken. Maar misschien moeten we ons niet zo richten op wat een instantgebedsverhoring lijkt. Waar het meer om zou kunnen gaan is het plotselinge van de verandering.
Ineens is Hij er maakt dat een enorm verschil. De storm bedaart. En dan blijkt Hij er altijd te zijn
geweest, ook toen dat nog niet zo werd ervaren…
19 juni.

8e zondag na Pinksteren (11) Zondag van de spijziging der vijfduizend.
Jeremia 23:1-6, Efeziërs 2:11-22, Marcus 6:30-44
Wat heb je nodig?
Op de dag dat we het verhaal horen van de wonderbare broodvermenigvuldiging wordt de toon
gezet door de profeet Jeremia. Hij heeft het over herder en klaagt (jeremieert) over herders die
niet goed letten op hun schapen, zodat ze afdwalen en in gevaar terechtkomen. Wat hij bedoelt
zijn niet de herders op de hei maar de herders van Israël, de leiders van het volk, die de zorg
17 juli.

voor mensen niet serieus genoeg nemen. Ze worden aan hun lot overgelaten. Ze krijgen niet wat
ze nodig hebben.
Daartegenover staat het verhaal als Jezus die mensen niet verloren laat lopen maar hen juist om
zich heen verzamelt. En natuurlijk springt daarbij het wonder van de broodvermenigvuldiging in
het oog, maar Jezus voedt de mensen ook met wat hij te zeggen heeft. Misschien is dat nog wel
belangrijker. Want al die mensen die naar Jezus toegekomen waren hadden daarbij blijkbaar zelf
helemaal niet aan eten gedacht. Woorden om van te leven, voedsel voor de ziel, dat hadden ze
nodig. Met dat voedsel voor de maag kwam het daarna ook wel goed…
14 augustus

Ontslapen van de heilige Maagd Maria
Jezus Sirach 24:7-8 en 10-15, 1 Korinthiërs 15:20-26, Lucas 1:46-55
Maria, schakel in Gods verhaal met mensen
Op deze feestdag, gewijd aan de heilige Maria, horen we in de
eerste lezing uit het boek Jezus Sirach, dat geschreven is
tussen 200 en 180 jaar voor Christus. Het boek bestaat uit
lessen in wijsheid en kennis, opgeschreven door Jezus Sirach,
een man die woonde in Jeruzalem. Hij wil de mensen
aansporen trouw te blijven aan de joodse traditie en hij probeert
dit te doen door hen de wijsheid en de rijkdom ervan in
herinnering te brengen.
In het fragment dat we op deze feestdag horen vergelijkt hij de wijsheid als een boom die
geworteld is in goede grond en prachtige vruchten voortbrengt. En met een mens is het niet
anders. Jezus is geworteld in de geschiedenis van Israël, een stamboom die van Abraham, Isaak
en Jakob via onder meer David naar Maria loopt. De grootste betekenis van de aandacht en
verering van Maria zit hem in die verbinding tussen mensen, waarin zij zo’n belangrijke schakel
is, in het verhaal van God dat vertelt wordt door mensen. Vandaag vieren we dat zij ten hemel is
opgenomen. De trouw en zorg van God voor mensen reikt tot voorbij de grenzen van de dood, en
dat vieren we. En we vieren ook dat wij, net als zoveel mensen uit het verleden, een schakel
mogen zijn in het doorgaan van Gods verhaal.
15e zondag na Pinksteren (18) Zondag van Effata
Jesaja 35:4-7a, Jakobus 1:17-27, Marcus 7:31-37
Moge jij open gaan
Effata! Soms klinkt er in de evangeliën een woord dat de klank heeft van een toverspreuk, omdat
het niet wordt vertaald. Dat ene woord staat er dan in het Aramees, de taal die Jezus sprak. Het
moet wel zo zijn dat hij het gezegd heeft, zo’n woord dat je daarna ook niet meer vertalen kunt,
omdat het zo’n geheel eigen lading heeft gekregen. Effata betekent: ga open.
Jezus zegt het als hij een dove man geneest. Het opengaan is in twee richtingen. Niet alleen kan
de man vanaf dat moment horen, maar nu hij gehoord heeft kan hij de taal van de mensen leren
en kan hij gaan spreken. Het is gewoon niet voor te stellen hoe het leven is als je dat niet kunt.
Toen Jezus hem genas ging er een wereld voor hem open. Dit moet een onvoorstelbaar
ingrijpende ervaring zijn geweest, en toch is dat niet enkel voorbehouden aan doven of blinden.
Elk mens kan het meemaken dat er een wereld voor hem of haar open gaat. Door wat je mag
leren in je leven, over van alles maar niet in het minst ook over jezelf. Want jij zelf bent het die
open gaat, jij bent het die kan opbloeien. Als er iets is dat van Godswege over jou wordt gehoopt,
dan is het dat wel. Want Hij die jou geschapen heeft weet wie jij kunt zijn. Moge je open gaan!
4 september

INSPIRERENDE MOMENTEN VANUIT DE OECUMENE: INSPIMENTJES
Tot nu toe zijn of worden deze Inspimentjes geplaatst:
2020
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)
2021
01/01: Nieuwjaar 2021. (pastoor Erna Peijnenburg en Els van Leeuwen-van Asselen, OKK)
15/02: De 40-dagentijd (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
01/03: De lente (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht)
01/04: Opstanding! Een drieluik. (pastoor Erna Peijnenburg en Anita Vos, OKK)
01/05: Vrijheid. (ds. Piet Ravenbergen en mw. Roeline Elzes, PKN Wilnis)
01/06: Vocare Deo. Door pastoor Ronald den Hartog en mw. Resi Speijer (RK kerk Mijdrecht).
01/07: Wat neem je mee? Door ds. Erick Versloot en ds Elise Jansen (PKN Mijdrecht)
01/08: Leven met jezelf (pastoor Erna Peijnenburg en mw. Els van Nieuwmegen, OKK)

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten
Bijzondere collecte 1e kwartaal 2021 verlengd
Extra sparen voor Tympaan de Baat
Het doel van de bijzondere collecte van het 1e kwartaal 2021 was Tympaan de Baat.
Doordat er geen vieringen in de Veenhartkerk mochten plaatsvinden, is het sparen voor dit doel
nog niet zo goed gelukt.
We willen deze collecte dan ook voortzetten tot 1 oktober 2021, zodat we hen een mooi bedrag
kunnen schenken.
We hopen van harte u allen te mogen begroeten in de kerk de komende maanden!
Mocht u nog niet kunnen of mogen deelnemen aan de vieringen, dan kunt u uw donatie voor
Tympaan de Baat overmaken op de bankrekening van de statie.
Blijf gezond!
Mariëtte Fakkeldij

Collecte vieringen
Viering 22 mei 2021 Pinksteren
Aantal bezoekers
Opbrengst gewone collecte
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel

: 20
: € 78,50
: € 22,70

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. 06-83239427 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.

