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Kerkdiensten  
 

 

Kerkdiensten  

 

4 juni  Pinksteren     19.00 uur 

18 juni   Zondag van de zelfverloochening  19.00 uur 

16 juli  Zondag van Martha en Maria   19.00 uur 

13 augustus  Ontslapen van de H. Maagd Maria  19.00 uur 

 

 
Online diensten 

 

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de 

mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk 

en klik op de knop ‘Online vieren’. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van 

Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd. 

 

 

Overwegingen bij de diensten 

4 juni, Pinksteren      De adem van ons leven 

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

Kerstmis – Pasen -  Pinksteren. Van de drie grote feesten van onze kerk is de laatste de minst 

bekende qua inhoud, dat wil zeggen: onder het grote publiek. De geboorte van Christus, zijn 

sterven en opstanding uit de dood en dan de gave van de Geest met Pinksteren als een soort 

toegift? Opmerkelijk genoeg kun je eerder zeggen dat het feest van Pinksteren ons terugvoert 

naar het begin. “In den beginne schiep God hemel en aarde” staat er in de eerste regels van de 

bijbel. “De aarde was woest en ledig. Maar de Geest van God zweefde over de wateren”. Zo 

wordt Gods Geest aangeduid als het beginsel van alle leven. Zonder die adem-Geest is er geen 

leven. We vieren dat die Geest ons steeds opnieuw in beweging zet. 

 

18 juni, zondag van de zelfverloochening   Leven (geven) voor een ander 

Jesaja 2:10-17, Galaten 3:23-29, Lucas 9:18-24 

Zelfverloochening? Wat is dat nou voor een ouderwets woord. Veel liever hebben we het 

tegenwoordig over zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en niet in de laatste plaats zelfbeschikking. Wat 

moeten we dan aan met die zelfverloochening die Jezus ons opdraagt in het evangelie van 

vandaag? Volgens het woordenboek betekent zelfverloochening: het achterstellen van eigen 

verlangens of belangen voor een ander belang. Ik denk dat Jezus dit laatste woordje zou 

doorstrepen en vervangen door ‘mens’. Hij zelf gaf zijn leven mensen en in zijn spoor hebben 



tallozen dat gedaan, soms ook letterlijk, ten bate van het lot van anderen. Zou het niet een goed 

idee zijn om het woord erbij te houden, bij al die andere woorden beginnend met zelf-  die we zo 

graag in de mond nemen? 

 

16 juli, zondag van Martha en Maria    Je hebt een keuze 

Genesis 18:1-14, Kolossenzen 1:21-27, Lucas 10:28-42 

In de bijbel staan heel wat verhalen over broers, maar ook dit verhaal over twee zussen. De 

broers uit de bijbel zijn heel vaak elkaars tegenbeeld. Kaïn, de landbouwer en opvliegend van 

aard tegenover Abel, de herder, die rustig is. Esau, de grote en sterke, tegenover zijn broer 

Jakob, de kleine en slimme. Ook Martha en Maria zijn tegenpolen. Martha met haar drukke en 

actieve zorgzaamheid tegenover Maria die rustig luistert. Op die manier zet zij zich aan de voeten 

van Jezus, die voor haar lijkt te kiezen als hij zegt dat zij het beste deel heeft verkozen. Kiest 

Jezus dan zo eenzijdig en wuift hij de ijverige en zorgzaamheid van Martha zo makkelijk terzijde? 

Ik geloof niet dat onze Heer de ene mens kiest en de andere afwijst, het gaat misschien wel meer 

over twee mogelijkheden die ieder mens heeft. Niemand hoeft altijd óf alleen zorgzaam actief óf 

alleen ontvangend en luisterend te zijn. Het verhaal zou er wel eens veel meer over kunnen gaan 

dat we in elke situatie een keuze hebben. Dat alleen al kan soms een hele openbaring zijn. 

 

13 augustus, Ontslapen van de H. Maagd Maria  In liefde geborgen. 

Jezus Sirach 24:7-8 en 10-15, 1 Korinthiërs 15:20-26, Lucas 1:46-55 

Waarom vieren we eigenlijk het sterven van Maria? In de bijbel staat er niets over. Maar al vroeg 

in de kerkgeschiedenis begonnen theologen na te denken over de positie en betekenis van Maria 

in het heilsverhaal. Zij was de mens die God gebaard had, maar toch mens onder de mensen is 

gebleven, dus anders dan haar Zoon die zowel God als mens was. Onder de dingen die men 

over Maria schreef ontstond ook de gedachte dat zij een sterveling was, waarin Gods genade en 

nabijheid wel heel duidelijk aan het licht waren gekomen. Belangrijk daaraan was om haar 

daarmee geen aparte plaats toe te kennen, Maria als veel heiliger en zuiverder dan gewone 

mensen, maar haar juist te blijven verbinden met gewone feilbare mensen zoals u en ik. Als 

Maria dan zo belangrijk is in de ogen van God (Zie het Magnificat!) dan zegt dat ook iets over wie 

wij kunnen zijn. En als God haar zo liefdevol tegemoet kwam bij haar sterven, dan is dat ook voor 

ons een belofte. 

 

 

Ter overdenking 
 

VRIJ ! 

De zomer tegemoet kijkend denk ik aan vrijheid. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, niet 

alleen omdat werk of school even niet hoeven, maar ook omdat de coronaregels zijn afgeschaft. 

En ons land niet kapot wordt geschoten zoals een slordige tweeduizend kilometer verderop. Als 

wij ons, als na-oorlogse  generaties, ooit iets konden voorstellen bij wat het betekent om vrij te 

zijn dan is het nu wel. Omdat het niet zo vanzelfsprekend is geniet ik er dagelijks van. Meer dan 

vroeger, geloof ik. 

 

De vrijheid van de Franse Revolutie 

Vrijheid is een belangrijk thema in het zogenaamde ‘vrije westen’. Bekend van de leus ‘vrijheid, 

gelijkheid en broederschap’ uit de Franse revolutie. Maar wat onder die vrijheid wordt verstaan is 

niet altijd hetzelfde gebleven. Tijdens de Franse revolutie ging het om bevrijding van de koning, 

de adel en de geestelijkheid die alle macht hadden en het volk overheersten en uitbuitten. 



Daarom waren die gelijkheid 

en die broederschap ook zo 

belangrijk: ieder mens gelijk 

voor de wet en de rechtspraak 

en alle mensen solidair met 

elkaar. Hoewel dat laatste 

misschien meer een gedachte 

uit de 20e eeuw is (‘vrijheid, 

gelijkheid en broederschap’ is 

nog steeds de nationale leus 

van Frankrijk). 

 

Vrijheid van vandaag 

Tegenwoordig heeft de 

inhoud van het begrip ‘vrijheid’ niet meer zo de betekenis van de bevrijding van machthebbers, 

maar de zelfbeschikking van het individu. Ware vrijheid is dan dat je helemaal zelf mag bepalen 

wat je zegt, vindt en doet. In principe is dat mooi, maar er zit ook een gevaar aan. In de extreme 

vorm van deze opvatting van vrijheid doet een ander er niet meer toe. We zien en horen dat 

tegenwoordig best vaak. Uitingen van haat, discriminatie en onverdraagzaamheid zijn tot in onze 

Tweede Kamer te horen. Zo leidt vrijheid van de één tot gevaar voor de ander. 

 

Christelijke vrijheid 

Ook voor christenen is vrijheid een belangrijk begrip. Maar hier is vrijheid niet een gericht op het 

veroveren van macht en ook niet iets dat een mens zelf kan realiseren als hij of zij er voor vecht, 

maar iets dat een mens gegeven wordt. In Christus worden we bevrijd van de macht van zonde 

en van dood. We hoeven onze waarde niet te bewijzen of te bevechten, want Hij heeft ons al lief 

zonder dat we er iets voor hoeven te doen. En, bij Hem is vergeving voor wat we in ons leven fout 

doen. In die liefde van God mogen we leven in respect voor alles wat Hij geschapen heeft en in 

vertrouwen op Zijn toekomst. De vrijheid is dat we verlost worden van het streven naar macht en 

de alleen-heerschappij van het recht van de sterkste. 

 

Vrijheid in onvrijheid 

Omdat de vrijheid van een christen niet draait om zelfbeschikking van een christen kan ze ook 

bestaan in tijden van onvrijheid. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het leven van Titus Brandsma, een pater 

Karmeliet die leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij pleegde verzet, werd uiteindelijk 

opgepakt en stierf in concentratiekamp Dachau. Op 15 mei jongstleden werd hij heilig verklaard. 

De vrijheid van een christen kan blijven bestaan in tijden van onvrijheid omdat die bestaat in het 

blijven zoeken naar een leven zoals God dat heeft bedoeld. 

 

Leve de vrijheid 

Dit neemt natuurlijk allemaal niet weg dat een leven in vrijheid – en ik bedoel nu even zonder 

beperkingen vanwege een pandemie, zonder oorlog en zonder beletsels om jezelf te kunnen zijn 

– heel kostbaar is. Paradoxaal genoeg wordt deze vrijheid bedreigd door mensen die denken dat 

vrijheid bestaat in het toepassen van macht en geweld als je de kans hebt. Het christelijk begrip 

van vrijheid, waarin altijd de naaste net zo’n belangrijke plaats inneemt als jezelf, is en blijft een 

onmisbaar geluid, dat overigens natuurlijk niet alleen door het christendom wordt vertolkt. Ik denk 

aan een nieuwe drie-slag. Vrijheid, vroomheid en vriendelijkheid. Vroomheid als eerbied voor 

God als de bron van het leven en vriendelijkheid als grondhouding in de omgang met 

medemensen en de schepping. Als je die serieus neemt komen die gelijkheid en broederschap 



ook wel…Voor nu wens ik ieder die dit leest een mooie zomer. Geniet van het mooie dat er is en 

waarvan we in vrijheid mogen genieten! 

 

Erna Peijnenburg 

 

 

Parochievergadering 
 

Op woensdagavond 28 september 2022 houden we onze parochievergadering in school de 

Twister. 

Aanvang : 19.30 uur 

Adres : Molenwiek 48, Mijdrecht 

 

U bent van harte uitgenodigd!! We kijken naar u uit. 

Geeft u even door aan mij als u verhinderd bent?  

Mariëtte Fakkeldij: 06-83239427 

 

 

Activiteiten 

 

6 juni 2022 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 kan weer!) en ook nog samen in beweging te komen. Vandaar dat we u en jou 

van harte uitnodigen voor een fietstocht langs verschillende kerken van De Ronde Venen, op 

tweede Pinksterdag, 6 juni 2022. De lengte van de fietstocht is ongeveer 30 km. 

10.00 uur liturgisch moment bij het startpunt Burg. Padmosweg 147 Wilnis 

10.30 uur koffie en koek bij het startpunt 

10.45 uur (of wanneer gewenst) op de fiets! De koffie staat onderweg klaar in het Trefpunt in 

Abcoude. 

 

Parochie-uitje 24 juli 2022 naar Leiden 

Na drie jaar kunnen we er deze zomer weer samen op 

uit! 

Dit jaar zijn we welkom bij de Oud-Katholieke parochie 

van de H.H. Fredericus en Odulfus 

in Leiden. Na de eucharistieviering in dit mooie kerkje 

drinken we samen koffie en krijgen we een rondleiding 

door pastoor Helen Gaasbeek. Daarna lunchen we in 

de gemeentezaal, we nemen zelf brood en iets te 

drinken mee. 



 

Het middagprogramma begint met een rondvaart door de 

Leidse grachten. Vervolgens gaan we wat drinken, ons 

drankje wordt aangeboden door de statie H.Elia. Na afloop 

kan op eigen gelegenheid een stadswandeling worden 

gemaakt, een museum worden bezocht, of volgt de terugreis. 

 

U kunt zich opgeven op de deelnemerslijst die wordt 

opgehangen tijdens de vieringen in mei en juni. Of bij Els van 

Leeuwen, Els van Nieuwmegen of Ellen Hilbers. 

 

We zien uit naar een gezellige dag met elkaar! 

 

De Passion Mijdrecht 16 april 

Op de dag voor Pasen vond er een bijzonder evenement plaats in 

Mijdrecht, waarvoor ik namens onze statie aan de voorbereidingen 

mocht deelnemen. 

Op zaterdag 16 april om 20.30 stroomde het Jans kerkplein in het 

midden van het dorp, omgetoverd tot een Plein van Hoop, vol met 

mensen voor een stille tocht door Mijdrecht.  

Op het plein bij het beeld van Johannes de Doper stond het 

Passionkruis, dat in de weken van de veertigdagentijd, in verschillende 

kerken heeft gestaan en waarop velen wensen en gebeden waren 

geschreven. 

Ook bij onze dienst van 26 maart stond het kruis voor in de kerk. 

Om 21.00 uur vertrok de stoet met het Passionkruis, gedragen door 

verschillende deelnemers. Na de Paaswake bij Elia te hebben gevierd heb ik mij aangesloten.  

                                                                                                                          

Onder de deelnemers liep een groep jongeren vanuit de PKN mee, waar ik een 

gesprek mee voerde onderweg, over de 

‘challenge’ die ze de nacht erna hadden. 

Er waren ruim 70 ontbijten besteld en deze 

werden klaargemaakt en bezorgd. Er werd al 

gegiecheld over een mevrouw die had 

aangegeven dat er aangebeld moest worden 

totdat ze wakker werd, maar wat deze mevrouw 

niet wist is dat dit ontbijt zomaar om 4.00 uur 

gebracht kon worden. 

 

De tocht eindigde bij de Rank waar het inmiddels donker was geworden. 

Hier werd de komst van het licht en de opstanding van Jezus 

gevierd, gesymboliseerd door het naar binnen brengen van het 

verlichte Passionkruis en de brandende Paaskaars in de 

donkere kerkzaal. Er was prachtige muziek van Anita en Mirjam 

Vos, Suzanne Arends en Wim de Penning, liederen werden 

gezongen, korte bijbelgedeeltes gelezen door voorgangers van 

verschillende kerken. 

Aan het eind van de viering werd een grote kring gevormd en 

het licht van de paaskaars doorgegeven aan iedereen. 



Na het zingen van het Paaslied "U zij de glorie" was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van wijn en paasbrood. Het was een unieke beleving van saamhorigheid en 

hoop dat alles uiteindelijk goed zal komen!  

 

Bea Dalebout. 

 

  
Impressie vrouwendagen in Steyl 12 t/m 15 mei 2022 

Wat hebben we er naar uit gekeken! Vanwege 

Corona waren de vrouwendagen een aantal keren 

uitgesteld. Maar nu op pad! 

Tegen 15.30 uur kwam ik aan en al op de 

parkeerplaats zag ik bekende gezichten! De namen 

die erbij hoorden…uhhhh….maar dat komt later wel. 

Thee, kennismakingsronde met tussendoor 

gezamenlijk eten. Er werd qua catering zo goed voor 

ons gezorgd, daar kon ik wel aan wennen! 

Later op de avond werd me steeds duidelijker wat het 

thema “brood en rozen” inhield. 

Dagelijks brood, we hebben het wereldwijd allemaal 

nodig, voedsel en drinken voor elke dag. Doet me direct denken aan mensen die dat moeten 

ontberen. Zo besef je weer hoe rijk je bent. 

 

Het brood, het goede brood,  

Dat redt ons van de dood 

en houdt ons in het leven, 

het is van God gegeven. 

De ganse aarde is, 

zijn koninklijke dis, 

de kleinen en de groten 

elkanders huisgenoten. 

 

De H. Elisabeth van Thüringen, 1175-1235), maar 24 jaar oud 

geworden. Werd uitgehuwelijkt, kreeg kinderen en was gelukkig. 

Ze zag dat er velen waren die brood nodig hadden en gaf 

daarom met gulle hand. Het verhaal wordt mysterieus en heilig 

als je leest dat haar man het daar niet langer mee eens was en 

haar betrapt met het uitdelen van dat brood.  Wat ziet hij in haar 

schort? Geen brood maar….rozen. 

Haar leven neemt een dramatische wending. Alles valt in 

duigen, vervolgens belandt ze,  met hulp van paus Gregorius IX, 

in slot Marburg. Daar laat ze een ziekenhuis bouwen en ze 

verzorgt zieken tot ze sterft op 24 jarige leeftijd. Nog steeds 

bestaan er ziekenhuizen met haar naam.  

Dan rozen: We houden een creatieve middag waarin we van brooddeeg rozen maken. En dat 

blijkt eenvoudiger dan gedacht, het resultaat mag er zijn. 

 



Vul elkaars hart met rozen. Een blik, een gebaar, een arm om iemand heen. Je kunt ook zelf 

leren ontvangen, mag ook zelf je hart vullen of laten vullen met rozen. God geeft je rozen: Moed, 

rust, veerkracht en mildheid. Vraag erom, dank Hem en voel je gesterkt. 

Hoe leefde jouw oma, jouw moeder, hoe leef jij en jouw dochter en kleindochter? 

Het gesprek, de vergelijking tussen deze generaties bespreken we. Wat 

is de rode draad, zie je verschillen en overeenkomsten? We noteren het 

e.e.a. dat in ons opkomt. Wat mooi om dit zo naast elkaar te zien staan 

en wat is er veel veranderd voor vrouwen. Kansen en mogelijkheden zijn 

er wel, maar ook grote zorgen over milieu, verharding in de 

maatschappij, vergrijzing en het te kort aan huizen. Onze dochters en 

kleindochters leven in deze tijd. Zullen zij veerkrachtig zijn? 

 

De tuin van mijn moeder, daar leerde ik lopen. 

Daar leerde ik luisteren, ruiken en zien. 

Verhalen van vroeger, van moeders voordien, 

Gaf zij aan me door tussen vrezen en hopen. 

De tuin van mijn moeder met onkruid en rozen, 

Bij droogte verwelkend, met regen vol groei, 

wat zij had gezaaid kwam onstuitbaar tot bloei 

En dochter na dochter vond kracht en verpozen. 

 

Voor en na de maaltijd leest iemand een gebed of draagt iets voor wat hem raakt. Zoals: 

 

Oekraïne. 

Voor allen die de oorlog moeten doorstaan 

Dat zij ooit in vrede mogen leven 

Dat zij ooit in hun bestaan 

Die vijand kunnen vergeven.  

 

Laat hen leven met toekomstdromen 

Met Uw Geest zo dichtbij 

Laat God in vriend en vijand komen  

Maak hen voor altijd vrij. 

 

Wij kunnen brood en rozen geven 

In geld en goed, gebed en tijd 

Dat de hoge heren streven 

Naar liefdevolle gerechtigheid. 

 

Verhalen van de vrouwen in Steyl raken me: moeders die veel te vroeg stierven, vaders die niet 

in beeld zijn, kinderen die je niet vaak meer ziet, ziektes die op je pad komen en je wegrukken uit 

de werkende maatschappij, je leeft een tijd met een gat in je hart, vindt kracht en gaat door, je 

loopt eens een kerk in, voelt je daar thuis en gaat snappen dat dit jouw pad is. Kerk zijn, 

gemeenschap vormen, dat wordt je gegeven, je bent erdoor bewogen. Er wordt naar je 

geluisterd, hulp wordt geboden. Zelf luister je naar de teksten in de vieringen, je luistert naar 

mensen, naar lezingen en preken, thuis neem je meer tijd om je te verdiepen. Je vindt rust voor je 

gemoed. Samen danken en vieren. Wat een gave.  

Een excursie naar Baarlo op zaterdagmiddag, waar een gids ons rondleidt in de kerk, de molen 

en ook vertelt over de wasplaats, de kunstenaar van de knopen: Shinkichi Tajiri, het kasteel dat in 

vele handen is geweest. 



De Eucharistie op zondagochtend in onze kapel, voorbereid door enkelen van ons, was mooi en 

intens. In de kring, het rozenboompje erbij met daarin de wensen voor elkaar, Anita die zo mooi 

piano speelt en Joke Kolkman als voorganger en Sandra van der Helm als koster. Samen bidden, 

zingen en stil zijn. Brood en wijn, brood en rozen. Wat een gave!  

 

Vieren is je hart verwarmen.  

Er is plek in deze kring. 

Adem, luister mee en zing. 

Laat de stilte je verwarmen. 

 

Vieren is je laten dragen,  

door genade, door elkaar,  

door een lied en een verhaal,  

er is ruimte voor je vragen. 

 

Dank aan de 4 fantastische dames die dit alles weer zo 

gedegen hebben voorbereid, dank aan de zusters van het 

klooster, dank aan allen die gekomen zijn en zoveel hebben gedeeld. 

Gesterkt en geïnspireerd verlaat ik Steyl.                            

 

Mariëtte. 

 

INTERNATIONAAL OUD-KATHOLIEK CONGRES (BONN) 
 

Eén keer in de vier jaar komen oud-katholieken vanuit heel de wereld samen om elkaar te 

ontmoeten tijdens het internationaal oud-katholiek congres. Dit jaar vindt het congres 

plaats in Bonn van 1-4 september 2022, onder het thema ‘Voor het leven’. Hieronder vindt 

u informatie over het programma en de aanmelding. 

 

Op het congres in Bonn, een 

stad aan de Rijn, ontmoeten we 

geloofsgenoten wereldwijd, 

vieren we samen en wisselen we 

van gedachten over zaken die 

ons als christenen aangaan. 

 

Programma 

Het congres begint op donderdag 

1 september om 16.00 uur in de 

oude plenaire zaal van de Duitse 

Bondsdag, die nu deel uitmaakt 

van het WCCB (World 

Conference Center Bonn). Daar 

staat een gevarieerd programma 

voor ons klaar met lezingen, workshops, diners, en vieringen. Op zondag worden de 

congresdeelnemers uitgenodigd voor verschillende eucharistievieringen in oud-katholieke 

gemeenschappen in Bonn en omgeving. 

 



Tickets 

Het congresticket van € 150,- is incl. lunch en diner (níet de reis naar Bonn) en geeft toegang tot 

alle officiële evenementen (inclusief de boottocht op de Rijn). Er zijn ook dagkaarten en tickets 

met korting verkrijgbaar. Hotelovernachtingen in verschillende prijscategorieën zijn gereserveerd. 

Raadpleeg de website van het congres: www.iakk2022.de voor meer informatie en inschrijven. 

 

Jongerenreis 

Vanuit Nederland organiseert het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat een eigen 

jongerenprogramma voor jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar (Engels en/of Duits kunnen 

spreken is wel handig). Ontmoeting, ontspanning en verdieping in een fantastische stad met 

jongeren uit allerlei landen. 

 

Wat kun je verwachten? 

• De hoogtepunten van het algemene congres (zoals de openings- en slotdienst) 

• Spannende en speelse activiteiten in en om de stad Bonn 

• Goede gesprekken met elkaar 

• Activiteit rondom de Bijbel 

• Veel gezelligheid met elkaar en vrienden maken! 

 

We reizen gezamenlijk heen op donderdag 1 september 2022 en terug op zondag 4 september. 

Er is een brief, ondertekend door beide bisschoppen, waarmee je vrij van school kunt vragen 

voor die twee eerste dagen. De prijs is 130 euro, en dat is inclusief overnachtingen (in 

Jugendhostel Bonn, alle maaltijden én de treinreizen vanaf station Utrecht naar Bonn en weer 

terug. Mocht deze prijs een probleem zijn, dan zoeken we graag naar een oplossing daarvoor. 

Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/37CZg749uvAbNzuf8 

Meer info over de jongerenreis: richt je tot één van de jongerenpastores: Erna Peijnenburg 

(erna.peijnenburg@okkn.nl of Thelma Schoon (thelma.schoon@okkn.nl).  

 

 

Financiën 
 

Opbrengsten collectes vieringen 

 

26 maart 2022 

Aantal bezoekers: 16 

Opbrengst gewone collecte:    € 76,85 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2022  € 12,40 

 

9 april 2022 

Aantal bezoekers: 21 

Opbrengst gewone collecte:    € 116,50 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2022  € 22,60 

 

14 april (witte donderdag) 

Aantal bezoekers: 21 

Opbrengst gewone collecte:    € 85,20 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2022, collecte niet gehouden vanavond. 

 

 

http://www.iakk2022.de/
https://forms.gle/37CZg749uvAbNzuf8
mailto:erna.peijnenburg@okkn.nl
mailto:thelma.schoon@okkn.nl


15 april (Goede vrijdag) 

Aantal bezoekers: 18 

Geen collecte gehouden. 

 

16 april (Pasen) 

Aantal bezoekers: 34 

Opbrengst gewone collecte:    € 208,65 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2022  € 28,00 

 

23 april  

Aantal bezoekers: 19 

Opbrengst gewone collecte:   € 83,00 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2022  € 15,70 

 

7 mei 

Aantal bezoekers: 18 

Opbrengst gewone collecte:    € 87,00 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2022  € 22,30 

 

21 mei 

Aantal bezoekers: 20 

Opbrengst gewone collecte:    € 65,45 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2022  € 42,45 

 

 

 

 Actie Kerkbalans 

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 2e kwartaal 2022: Zusterkerken 

Van april t/m juni zullen we de bekende groene bus gebruiken om uw giften te verzamelen voor 

de zusterkerken. 

De financiële zorgen van onze eigen kerk doen ons soms vergeten dat onze zusterkerken, met 

name in Oostenrijk, Tsjechië en Polen er nog altijd veel slechter aan toe zijn dan wij. Juist in die 

landen waar de rooms-katholieke kerk oppermachtig was of het communistische atheïsme zich 

deed gelden, is de op- en uitbouw van een levende oud-katholieke kerk niet mogelijk zonder de 

hulp van de relatief rijke westerse kerken. 

Wij willen hier graag aan bijdragen vanuit onze statie.  

 

Namens het bestuur, Mariëtte 

 

 

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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