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Kerkdiensten  
 

 

Kerkdiensten  

9 april 2022 Palmzondag   19.00 uur 

14 april  Witte donderdag  19.00 uur 

15 april  Goede vrijdag   16.00 uur 

16 april  Paaswake   19.00 uur 

23 april      19.00 uur 

7 mei      19.00 uur 

21 mei      19.00 uur 

4 juni  Pinksteren   19.00 uur 

 

 
ONLINE DIENSTEN VANUIT DE OUD-KATHOLIEKE KERK 

 

Tijdens de periode van de lockdown hebben er in onze kerkgebouwen geen vieringen 

plaatsgevonden. Inmiddels zijn er gelukkig weer vieringen, maar deze zijn ook nog steeds via 

livestream vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube te volgen. 

 

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. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ


Overwegingen bij de diensten 

9 april, Palmzondag   Man van liefde binnengehaald in een stad van geweld 

Lucas 19:29-40, Jesaja 50:4-7, Lucas 22:1-23, 56 

 

De palmtakken van deze zondag vertellen het verhaal van een bewogen gebeurtenis: het 

moment dat Jezus, gezeten op een ezel, Jeruzalem binnenrijdt. Feestelijk is het, zeker, maar niet 

zorgeloos vreugdevol. Zelf weet Jezus dat Hij zijn lijden tegemoet gaat in die stad. Weten de 

mensen die Hem toejuichen het ook? Als ze hun angsten op dat moment niet overschreeuwen 

moet het wel zo zijn. Er was genoeg over Hem bekend en ook de haat van een aantal religieuze 

leiders tegenover Hem moet mensen zijn opgevallen. Toch spreiden ze hun kleren op de weg, 

om de weg van de Messias zachter en lichter te maken. Mensen vrezen voor de kwade machten 

en het boosaardig geweld dat ook zal plaatsvinden maar begroeten de mens die staat voor 

rechtvaardigheid en liefde. Ze geven iets van zichzelf – hun kleding – en hebben zo ook 

daadwerkelijk iets over voor die weg. Hadden ze het maar volgehouden. Maar later zal bij het 

‘kruisig Hem’ geen tegengeluid klinken. Houden wij het vol om te geloven in Zijn weg? 

 

14 april, Witte Donderdag,  Wat doet u nu?! 

Exodus 12:1-14, 1 Kor. 11: 23-32, Johannes 13:1-15  

 

De schok van Petrus is oprecht: ‘Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?’ Zijn meester neemt het 

werk van een slaaf op zich, Petrus vindt het onvoorstelbaar. Maar wie in Jezus gelooft is 

geroepen om onvoorstelbare dingen te doen. Dingen die verder gaan dan van zo gewoonlijk van 

een mens kan worden verwacht. Iets bijzonders doen voor een mens in nood. Blijven volharden 

in trouw aan een medemens waar een ander al zou zijn afgehaakt. Gij hebt uw liefde ons geleerd 

/ Zoon Gods, uw lering was uw leven / Gij hebt ons hoger goed gegeven / dan ooit door ’t 

mensenhart begeerd (Gezang 816 uit het Oud-Katholiek Gezangboek). Op deze dag vieren we 

met extra intensiteit de maaltijd die Hij ons meegaf om aan Hem te blijven denken, en lezen het 

evangelie waarin Zijn woord leidt tot Zijn manier van leven. Om te begrijpen dat het ontvangen 

van zijn lichaam en bloed leidt tot ongewone daden van liefde. 

 

 

15 april, Goede Vrijdag,  God, mijn God 

Wijsheid 2:1, en 12-24, Exodus 12:21-28, Johannes 18:1-19:42 

 

God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? De vraag klinkt indringend door alle tijden en tot in 

onze dagen, en als de beelden van verwoesting, gewonde en ontheemde mensen ons dagelijks 

bereiken. Waar is God in al deze ellende? Is Hij er eigenlijk wel? Ook Jezus kende deze 

vertwijfeling. 

De Goede Week voert ons naar de diepte van het menselijk bestaan, het lijden, de radeloosheid 

en de dood, het wordt niet van ons weggenomen en niet voor ons opgelost. Ook niet als we 

geloven. En ook bij het geloven kan het lijken alsof dat al zijn waarde en kracht heeft verloren. 

God is dan eindeloos ver. 

God nam de beker, die Jezus moest drinken, niet van Hem weg. Was dat wel gebeurd, dan was 

nooit geopenbaard dat voor God geen duisternis ter wereld onbereikbaar is. Ook de diepste 

duisternis staat in de context van Pasen. Een makkelijke weg is het niet. 

 



16 april Paaswake   Pasen beleven 

Genesis 1:1 – 2:23, Exodus 14:15 – 15:1a, Ezechiël 36:24-28, Romeinen 6:3-11, Lucas 24: 1-10 

 

Pasen weer fysiek vieren, in de kerk! We hebben het gemist 

en we hebben het nodig, omdat dit zo’n groot geheim is. Hoe 

kan het leven het winnen? De ellende, het lijden en de dood 

zijn soms zo massief en onontkoombaar. Oude bijbelse 

woorden, eeuwenlang doorleefde en doorgegeven woorden 

klinken in ons midden: hoe God zelf de wereld schiep en zijn 

licht het principe is van alle leven. Over hoe het volk Israël 

ontkwam aan het leger van de farao. Hoe de profeet Jesaja 

spreekt over een nieuw en warm hart dat in de plaats zal 

komen van elk hart dat is versteend, over hoe Christus de 

dood overwon en hoe vrouwen de eersten waren die over zijn 

opstanding begonnen te spreken. En waarschijnlijk nog 

sterker dan de woorden is hoe we het weer mogen beleven, in 

het donker, bij het Paasvuur, bij het water van onze doop, 

opdat wij zelf mogen herleven. Op manier waarop ieder dat 

nodig heeft. 

 

23 april, 2e zondag van Pasen Omgedraaid worden  

Genesis 28:10-22, Openbaring 1: 12b-20, Lucas 24:13-35 

 

Eén van de meest geliefde verhalen uit de bijbel lezen we deze zondag. Het verhaal van de 

Emmausgangers. Twee mensen die, na de dood van Jezus, letterlijk en figuurlijk hun rug 

toekeren naar Jeruzalem. Want wat heeft het nog voor zin. Hij is ter dood gebracht, hun vriend, 

de mens op wie ze hun hoop hadden gevestigd. Terwijl ze daar 

somber lopen komt er een vreemdeling naast hen lopen. Als een 

bezorgde en betrokken medemens vraag hij wat er in hen omgaat en 

waarom ze zo somber zijn. Hij laat ze op verhaal komen en loopt met 

hen mee, al is dat dan in verkeerde richting: van Jeruzalem weg. Hij 

begrijpt dat er soms tijd voor nodig is voor een mens weer om kan 

keren. Maar als de twee hun verhaal hebben gedaan begint Hij het 

verhaal van Jezus te plaatsen in het licht van de verhalen over Mozes 

en de profeten. En tenslotte breekt en deelt Hij het brood met hen, om 

dan weer uit hun midden te verdwijnen, net zo raadselachtig als Hij 

gekomen was. En zoals de twee Emmausgangers door dit verhaal 

werden omgedraaid - opnieuw letterlijk en figuurlijk – zo kan het ook 

ons gebeuren als we horen naar ‘Mozes en de profeten’ en aan tafel 

zijn genodigd bij het breken van brood en wijn.   

 

 

7 mei, 4e zondag van Pasen  Niemand zal hen uit mijn hand roven  

Numeri 27:12-23, Openbaring 7:9-17, Johannes 10:22-30 

 

Het herderschap van mensen gaat gepaard met vallen en opstaan. Soms zorgen 

leidinggevenden goed voor de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd; dan weer maken ze 

fouten, letten ze niet goed op, geven hun eigenbelang voorrang of gaan zelfs ronduit over tot 

misbruik. In bijbelse verhalen zien we dat ook steeds gebeuren, en steeds ook horen we dat God 

dat niet kan laten passeren. Zo horen we vandaag in de eerste lezing dat Mozes niet zal blijven 



als leider van het volk vanwege de steken die hij heeft laten vallen: Jozua zal hem opvolgen. 

Tegenover het falen van mensen staat de eeuwige trouw van de Goede Herder. Als je denkt aan 

mensen die verloren lopen, op de vlucht zijn geraakt of verdwaald in het leven of dement 

geworden, dan zijn de woorden uit het evangelie ontroerend: Niemand zal ze uit Mijn hand roven. 

Waar wij falen of onmachtig zijn is Hij er wél. Het is een troost en een belofte. 

 

21 mei, 6e zondag van Pasen  Mijn vrede geef Ik u 

Joël 2:21-27 Openbaring 21:10-21 en 22-27, Johannes 14:23-29 

 

“Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef ik u”. De woorden die Jezus zijn vrienden meegaf in deze 

wereld zijn heel bekend. En wat verlangen we naar vrede, ook in onze dagen. Op zoveel plaatsen 

ter wereld is er oorlog en verwoesting. Maar 

wacht, we moeten verder lezen: “Ik geef niet 

vrede zoals de wereld die kent.” Vrede zoals 

de wereld die kent, dat is heel vaak een soort 

vrede met het bestaande. Oké, ideaal is er 

niet, maar er als de wapens zwijgen is dat al 

heel wat. De vrede van de Heer is dat je hart 

niet ontsteld of bevreesd zal worden. Een 

dergelijke vrede kan een mens ook bezitten in 

een oorlog of andere moeilijke situatie. Niet dat 

er dan geen angst bestaat. Het is meer een 

vertrouwen dat je leven in Gods hand is. Kome 

wat komt. Dat maakt ruimte voor hoop. 

 

4 juni, Pinksteren   Geest die leven doet. 

Joël 2:28-32, Handelingen 2:1-11, Johannes 20:19-23 

 

In den beginne, toen er nog niets was, zweefde reeds de Geest van God over de aarde. Deze 

Geest is het begin van alle leven, zonder Geest ís er geen leven. Het is dezelfde Geest die de 

leerlingen van Jezus vandaag ontvangen. De Geest waardoor ze gaan leven. Maar leefden ze 

dan nog niet? Wel in de zin dat ze konden lopen en praten en ademhalen. Maar in bijbelse taal 

zijn ze eigenlijk dood. Bang binnen zittend, geen idee wat te zeggen of wat te doen. De Geest 

blaast hen het leven in, waardoor ze écht in beweging komen. Ze gaan naar buiten en beginnen 

gewoon te vertellen, want waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over: Jezus, de 

Levende, die mensen kan genezen en echt tot leven brengen. Geen mens kan zonder de kracht 

van Gods Geest, die moed geeft en creativiteit, die nieuwe wegen vindt waar oude doodliepen en 

die vol is van geloof, hoop en liefde. We vieren Pinksteren opdat we mogen wandelen in die 

Geest! 

 

 

Ter bezinning: een uitbundige stameling 

Christus is verrezen! 

 

Dat is wat we in de Paasnacht weer zullen uitroepen naar elkaar en ieder die het maar horen 

wil. En zoals altijd vallen deze woorden vreemd in onze wereld. Ach ja, er wordt zoveel 

gezegd. Misschien is het wel fake news. En als je het wel serieus meent, wat bedoel je er 

dan mee, of beter gezegd: wat denk je ermee te bereiken? 

 



We zijn achterdochtig geworden als het om woorden gaat. 

Woorden zijn machtsmiddelen, maar al te vaak geen weergave van 

de feiten maar een interpretatie van de werkelijkheid ten behoeve 

van een bepaald belang. En zo lang je dat belang niet weet, moet 

je op je hoede blijven. 

 

En daarom kan die roep: Christus is verrezen, ook argwaan 

wekken, of scepsis. Niet zelden ook omdat die kerk, die een levend 

getuigenis zou moeten zijn van de liefde van Christus, niet altijd 

leefde naar haar roeping en mensen beschadigde. En omdat die 

uitroep: Christus is verrezen! Ook zomaar triomfalistisch kan 

klinken. 

 

En ook dat heeft de kerk aan zichzelf te danken. De kerk dan in 

zeer algemene zin. Het geldt zeker niet voor elk kerkgenootschap 

in gelijke mate, en ook niet voor iedere tijd. Wie de schoen past 

trekke hem aan. Vaak genoeg stond en staat de kerk aan de kant van machthebbers. Ook 

onze vaderlandse geschiedenis getuigt daarvan. De Spaansgezinden en de katholieken 

tegenover de vrijheidsstrijders en de protestanten in de 16e eeuw, bijvoorbeeld; het leidde tot 

de 80-jarige oorlog waarin religie de olie op het vuur was en kerken soms maar al te 

bereidwillig om met machthebbers samen te werken en religie in te zetten als middel. 

 

En in onze dagen is het de patriarch van Moskou die maar al te graag innige banden 

onderhoudt met Poetin en de kerk inzet als steunpilaar van diens machtspolitiek. Het is de 

kerk die Poetin aan draagvlak helpt en aan een religieus verhaal om de inval in de Oekraïne 

te ondersteunen. Op die manier geframed wordt het verhaal over het lijden, sterven en 

verrijzen van onze Heer verdraaid en onrecht aangedaan. De God van de machtelozen 

wordt de God van de machthebbers, en hun verlangen naar macht wordt religieus 

gelegitimeerd. 

 

Wie de uitspraak ‘Christus is verrezen’ in de mond neemt moet zich realiseren dat die 

woorden zijn uitgesproken door mensen die nog zochten naar een taal die de realiteit kon 

bijbenen. De evangeliën getuigen niet van een trotse en van zichzelf overtuigd roepende 

groep volgelingen van Jezus die uiteindelijk hun held tóch hebben zien overwinnen, maar ze 

getuigen van verwarring, van in tranen uitbarsten, van angstig wegvluchten, en van hortend 

en stotend zoeken naar woorden. Er is die volgelingen iets ongelooflijks overkomen. Het 

verhaal dat Jezus met hen begonnen is, blijkt door te gaan. Wonderlijk genoeg lijkt Hij nog 

meer bij hen te zijn dan voor Hij moest sterven. Ze voelen zich bezield door een kracht die ze 

nog niet eerder hebben gevoeld. 

 

Dat neemt allemaal niet weg dat ze nog steeds geen sterke groep zijn die een machtige elite 

dient. Ze zijn een gemeenschap van mensen die grote risico’s lopen maar toch doorgaan 

met vertellen wat hen is overkomen om dat ze zich genoodzaakt voelen te getuigen van het 

mysterie waardoor ze zijn aangeraakt. Ze geloven dat ze een geschenk hebben gekregen 

dat te groot is om voor zichzelf te kunnen houden. Ze nemen het risico erover te spreken 

ondanks dat ze ervoor kunnen worden vervolgd, omdat hen een belofte is gedaan. 

 

Nog steeds is het moeilijk woorden te geven aan dat geheim, waar het christelijk geloof om 

draait: dat dood en vernietiging en geweld het laatste woord niet hebben en dat er 

opstanding is, nieuw leven. In confrontatie met de grote ellende van – bijvoorbeeld – oorlog 

kan dit geloof soms lijken te verdampen, ons het gevoel geven dat we met de mond vol 



tanden staan, ons ook afvragend waar God ís in dit alles. En toch houden we ons vast aan 

het vertrouwen dat de dood het laatste woord niet heeft en dat Gods liefde en zijn 

levenskracht sterker zijn dan alle dood. Dat is Gods belofte. De steppe zal bloeien. Ik – zegt 

God -  zal het versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats 

geven. In de Paasnacht mogen we het horen. Slecht nieuws voor wie hangen aan macht 

maar goed nieuws voor vluchtelingen en ieder die het zwaar heeft in dit leven. En voor ieder 

die hun lot zich aantrekt. 

 

Christus is verrezen!  

 

Het is een uitbundige stameling. Ik wens u allen toe dat u het komend Paasfeest zo zult 

mogen ervaren. En dat in onze wereld het licht van Pasen mag doorbreken, een licht dat dat 

juist arme, vluchtende en gewonde mensen verlicht. 

Erna Peijnenburg 

 

Activiteiten 

Oecumenische fietstocht op tweede Pinksterdag 
 

Fietstocht met de Oecumene: rondje Ronde Venen  

Met Pinksteren worden we door de Geest in beweging gezet! Dat is wat we in veelkleurigheid vieren en 

geloven. Pinksteren is dus een uitgelezen moment om elkaar als christenen te ontmoeten (het kán 

weer!) en ook nog samen in beweging te komen. 

Vandaar dat we u en jou van harte uitnodigen voor fietstocht langs verschillende kerken van de Ronde 

Venen, op tweede Pinksterdag, 6 juni 2022. Lengte van de fietstocht: ongeveer 30 km 

Programma: 

10.00 uur  liturgisch moment bij het startpunt:  

   Burgemeester Padmosweg 147 in Wilnis 

10.30 uur  koffie en koek bij het startpunt 

10.45 uur  op de fiets! 

Nog niet alle details van deze activiteit zijn bekend; in de komende weken 

worden de puntjes op de i gezet. Daarom is dit enkel een vooraankondiging. Wellicht komt er nog een 

tweede startpunt of een rustpunt ergens halverwege de fietstocht. Bezoek tegen Pinksteren de website 

van onze statie en u vindt de laatste informatie. We beginnen nu alvast met te hopen op mooi fietsweer. 

 

Financiën 
 

Opbrengsten collectes vieringen 

 5 februari 2022 

Aantal bezoekers: 20 

Opbrengst gewone collecte:  € 80,20 

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel  € 24,85 

 

 19 februari 2022 

Aantal bezoekers: 19 

Opbrengst gewone collecte:  € 64,50 

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel  € 17,00 



 

 2 maart 2022 

Aantal bezoekers: 13 

Opbrengst gewone collecte:  € 51,40 

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel  € 19,30 

 

12 maart 2022  

Aantal bezoekers: 19 

Opbrengst gewone collecte:   € 81,50 

Opbrengst collecte actie Oekraïne  € 188,20 

 

 

Verslag toezeggingen actie kerkbalans 

2022 

 

De opbrengst voor de Actie kerkbalans 

2022 heeft aan toezeggingen een bedrag 

van € 8.120 opgeleverd. Vorig jaar was dat 

voor 2021 nog € 8.035. 

Er zijn aan 30 huisadressen 

kerkbalansenveloppen uitgereikt, door 

vrijwilligers in de brievenbus gedaan of per 

post bezorgd (in 2021 was dat 31). Van 2 adressen is geen retourenvelop ontvangen, ook geen 

toezegging. De meesten gaven hetzelfde bedrag als vorig jaar, anderen meer of minder.  

 

Begroot voor 2022 is € 7.800. In de loop van de tijd komt er vaak nog (een) extra bedrag(en) 

binnen. Dus het begrote bedrag is al ruim gehaald. Ondanks de coronabeperkingen in 2021 is 

het verheugend dat we weer op uw steun kunnen rekenen. Ondanks dat we de laatste jaren 

minder gevers hebben (o.a. door overlijden). 

 

Gelet op de ontwikkeling van kosten zal het nodig zijn om meer inkomsten te verkrijgen, om 

zodoende de huidige activiteiten te kunnen blijven bekostigen. De Statie blijft een beroep op u 

doen.  

 

Albert Geerdinck 

Penningmeester 

 

 

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2022 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 2022. 

 

De penningmeester. 

 
Bijzondere collecte 1e kwartaal 2022 

De bijzondere collecte was bestemd voor de vastenactie 2022 van de landelijke kerk. 

De opbrengst hiervan was bij het uitkomen van de nieuwsbrief nog niet bekend. 

 

 



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 

 
 

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief 
 

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email 

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