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

 
 

Nieuwsbrief september en oktober 2022 
 
 
Kerkdiensten  
 

 

Kerkdiensten  

 

3 september    19.00 uur 

17 september   19.00 uur 

1 oktober   19.00 uur 

15 oktober   19.00 uur 

29 oktober    19.00 uur  Allerheiligen/Allerzielen 

12 november    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 

3 september. Kies dan het leven! 

Zondag van het discipelschap.  

Deuteronomium, 30:15-20, Filemon 1:1-20, Lucas 14:25-33 

 

Leven en dood hou ik jullie voor, zegen en vloek. Kies dan het leven!  Indringende woorden uit de 

eerste lezing, genomen uit het boek Deuteronomium.  

Ieder mens krijgt het leven zonder ervoor te kiezen en toch kan de expliciete keuze voor het 

leven heel wezenlijk zijn, bijvoorbeeld vanuit een situatie die een mens heeft beschadigd of vanuit 

depressie. In de bijbel is de hoop die God heeft voor ieder mens. Hij zelf wil er een houvast in 

zijn, zijn woorden willen richting geven. Een richting waarin je dicht bij je naaste blijft, dicht bij 

jezelf, en dicht bij God. Makkelijk is dat niet altijd. Maar we kunnen elkaar bijstaan als klankbord 

en inspiratiebron. 

 
  



 

 
2 

 

17 september. Over bezittingen die je de mist kunnen doen ingaan . . . 

Zondag van de onrechtvaardige rentmeester.  

Amos 8:4-7, 1 Timoteüs 2:1-8, Lucas 16:1-13 

 

In deze dienst gaat het over bezit. Met niets kom je ter wereld en met 

niets zul je die weer verlaten, maar in de tussentijd vergaren we 

eigendommen. Sommigen heel veel zelfs. En het nadeel van bezittingen 

is dat ze je ook zorgen geven. Je moet ze beschermen, ze eisen je 

aandacht op, of ze sturen je een kant op die je misschien helemaal niet 

wilde gaan ... Denk aan de verloren zoon, die het kapitaal dat hij van zijn 

vader had gekregen er in snel tempo doorheen joeg met ‘vrienden’ – 

dezelfde vrienden die hem lieten zitten toen hij niets meer had. De 

rentmeester uit het evangelie is ook zo’n figuur die veel geld heeft 

verloren in onachtzaamheid. Zijn baas is woedend. En dan ... in het 

nauw gedreven, maakt hij een onverwachte keuze die in eerste instantie 

onbegrijpelijk lijkt maar er wel voor zorgt dat hij niet alleen komt te staan.  

 

1 oktober. Ik deed gewoon wat ik moest doen . . .  

Zondag van de onnutte knechten 

Habakuk 3:2 en 16-19, 2 Timoteüs 1:6-14 en Lucas 17:5-10 

 

Nutteloze knechten. In tegenstelling tot wat je zou vermoeden zijn dit in het evangelie geen 

mensen die niets uitvreten, maar de knechten die gewoon hun werk doen. Is dat dan niet nuttig? 

Oh, vast wel, maar het gaat er om dat een mens heel vaak niet bepaalt hoe nuttig iets is dat hij of 

zij doet. Ik moet denken aan verpleegkundigen in ziekenhuizen en in de wijk. Het ‘nut’ van hun 

zorg is niet objectief vast te stellen. Of neem iemand die een vreemdeling de weg wijst in een 

vreemde stad. Of het vriendelijk gesprekje dat de kassière even weet te voeren met iemand die 

anders de hele dag niemand zou hebben gesproken. Even een bezoekje aan een zieke vriend. 

Mensen kunnen gewone dingen doen zonder te weten hoe waardevol die kunnen zijn. Een mens 

doet zijn best, en God doet de rest. We hebben maar het geloof van een mosterdzaadje nodig 

om een wereld van verschil te kunnen maken. 

 

15 oktober Taai geloof! 

Zondag van de onrechtvaardige rechter 

Genesis 32:23-32, 2 Timotheüs 3:14-4:5, Lucas 18:1-8 

 

Jezus vertelt een verhaal over een gevecht. Een vrouw die niet sterk en machtig was, en die 

geen invloedrijke vrienden had was in strijd met een rechter die zich van God noch gebod iets 

aantrok. Dat haar vraag om recht ook rechtvaardig was, daarover bestond 

geen twijfel. De rechter zei het ook, in een bijzin. Maar het is uiteindelijk niet 

daardoor dat ze haar recht krijgt. Het komt door haar vasthoudendheid die 

de rechter uiteindelijk op de zenuwen gaat werken: Straks komt ze me nog 

op mijn gezicht slaan.  

Ik zie in die weduwe uit het evangelie allerlei mensen die de macht niet 

hebben, maar toch niet opgeven: de soms heel jonge klimaatactivisten, 

mensen die onbehoorlijk behandeld zijn door de overheid, dwaze moeders 

en andere wereldverbeteraars. Getuigen van het taaie geloof dat deze 

wereld zo nodig heeft. 
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29 oktober Zo leven ze voort 

Allerheiligen en Allerzielen 

Wijsheid 3:1-9, Openbaring 7:2-4, 9-17, Matteüs 5:1-12 

 

Bij het afscheid van een mens worden er vaak dingen gezegd die zo uit het evangelie volgens 

Matteüs zouden kunnen zijn genomen, ook als men zich 

daar niet van bewust is: Deze mens was zachtmoedig / zij 

was iemand die zich altijd inzette voor rechtvaardigheid / 

hij was barmhartig voor ieder mens die hij tegen kwam / 

zij was een echte vredestichter. In het evangelie van 

Matteüs lezen we: zalig de zachtmoedigen, zij die 

hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de barmhartigen 

en de vredestichters. In dit opzicht kan een mensenleven 

oneindig zijn, omdat mensen kunnen voortleven in de 

levenden die hen in herinnering houden en die hun 

verhalen doorvertellen. Dit geldt voor de manier waarop wij onze gestorven geliefden bij ons 

kunnen dragen, we dragen hen bij ons én we missen hen zo pijnlijk. In deze dienst vieren we het 

leven van onze geliefden in het licht van die grote gemeenschap van heiligen, zoals je de kerk 

ook mag noemen. Niet omdat we foutloos zouden zijn ... met genegenheid herinneren we ons 

ook de hebbelijkheden van onze eigen geliefden wel. Maar juist rondom een afscheid komt extra 

in beeld hoe mooi, ja heilig een leven is geweest. 

 

 

Ter overdenking;   VERTROUWEN 

 

Geloof je in de Mensenzoon? 

Als ik wist wie het was, heer, 

zou ik in hem geloven. 

U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem. 

Ik geloof, Heer!    (Joh. 9:35-38) 

 

De evangelist Johannes vertelt ons het verhaal van de blindgeborene. Na zijn genezing heeft 

Jezus bovenstaand korte gesprekje met hem. Dit fragment maakt veel duidelijk over wat geloven 

betekent. In Jezus geloven is niet geloven zoals je bijvoorbeeld wel of niet zou kunnen geloven in 

het monster van Loch Ness. De vraag is niet of de Heer bestaat. Dat ziet nu zelfs de 

blindgeborene wel. De vraag is of hij de Heer durft te vertrouwen.  

 

Vertrouwen. Het is een schaars goed geworden, zo lijkt het wel. Vaak horen we dat er weinig 

vertrouwen is in de politiek of in de economie, er is weinig vertrouwen in 

grote bedrijven en in machtige mensen die mooie beloftes uitspreken. 

Een begrip als globalisering wordt vaak verstaan als een systeem dat 

niet werkt in het voordeel van lokale gemeenschappen en dat hen 

berooft van het vermogen om zelf invloed te hebben op wat er gebeurt. 

Nou is een beetje gezond wantrouwen op zich nog niet zo gek in onze 

wereld.  

Maar als je bijna bij alles denkt dat er wel een geheime agenda zal zijn of dat de dingen die 

gebeuren in elk geval niet jouw belang zullen dienen, dan wordt dit gebrek aan vertrouwen 
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problematisch voor de samenleving. Samen leven kan alleen als mensen elkaar durven 

vertrouwen. 

 

Is God dan wél te vertrouwen? Dat is zeker problematisch als we God zien als de oppermacht die 

nou eenmaal gaat over leven en dood, en die zo vaak niet ingrijpt als er schokkende dingen 

gebeuren. Hoe zouden we zo’n God kunnen vertrouwen? Het is echter precies dit beeld van God 

dat in de bijbel steeds opnieuw wordt bestreden. Dat gebeurt niet door het mysterie van God te 

ontrafelen – dat is onmogelijk. God is te veel te groot om te bevatten. Wel wordt keer op keer 

duidelijk gemaakt wat Gods bedoeling is: dat de wereld die Hij heeft geschapen een plaats van 

verzoening en vrede is, waar mensen het leven delen en vieren. God heeft geen verborgen 

agenda. We kunnen vertrouwen op zijn almacht, als we zien dat dat betekent dat er voor Hem 

geen plaats en geen tijd is waarin Hij niet in staat zou zijn iets nieuws en iets verfrissends te 

beginnen. Geloven is vooral dát beamen: ‘Ja, God kan iets nieuws beginnen! Sterker nog: het is 

al begonnen! Merk je het niet?’ (vrij naar Jesaja 43:19).  

 

Nu een nieuw seizoen voor de deur staat merk ik dat het woord ‘vertrouwen’ voor mij een rol 

speelt. Durven vertrouwen dat we, als kleine gemeenschap van christenen, weer een goed jaar 

mogen beleven, waarin we elkaar niet overvragen en toch goede dingen kunnen ondernemen? 

Durven vertrouwen dat onze plannen en onze diensten niet weer door corona zullen worden 

doorkruist? Dat vertrouwen in mij is door de afgelopen jaren wel wat aangetast, moet ik eerlijk 

zeggen. En ook speelt het durven vertrouwen in mezelf. Dat is niet zo uniek. Dat is geloof ik ook 

voor bijna alle mensen op zijn tijd wel een uitdaging.  

 

Denkend en lezend over het thema vertrouwen ontdekte ik dat vertrouwen veel met geloven te 

maken heeft. Geloven is God vertrouwen, en dat vertrouwen is niet iets dat je passief doet, maar 

dat je actief gericht maakt op daden en gebeurtenissen 

van hoop. God is werkzaam daar! En dat is Hij ook op de 

plaatsen waar mensen kunnen genezen van het 

wantrouwen dat ze opliepen.  

 

In een wereld vol wantrouwen kunnen we een plaats van 

vertrouwen zijn. Niet omdat wij te vertrouwen zijn (wat 

hopelijk toch wel zo is) maar vooral omdat wij een 

gemeenschap zijn waarin het om vertrouwen draait, 

namelijk in de Mensenzoon, en in God zelf, die ons de 

weg wijst ten leven. 

 

Erna Peijnenburg 

 

 

Parochievergadering 
 

Op woensdagavond 28 september 2022 houden we onze jaarlijkse parochievergadering in 

school de Twister. 

Aanvang : 19.30 uur 

Adres : Molenwiek 48, Mijdrecht 

 

Op woensdag 28 september zal de jaarlijkse gemeentevergadering van onze statie plaatsvinden. 

Een jaar geleden hadden we het werkbezoek van onze bisschop, waarin het bestuur ook een 
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beleidsplan presenteerde. Daarna belandden we, tegen alle hoop en verwachting in, toch weer in 

een vrij stevige lockdown, die ervoor zorgde dat we opnieuw geen kerst samen konden vieren, 

maar die gelukkig niet zo erg lang duurde. Inmiddels kunnen we weer als vanouds vieren, hoewel 

enige voorzichtigheid misschien wel blijvend is. Maar we kunnen weer koffiedrinken en het 

parochie-uitje van 24 juli naar Leiden was in velerlei opzichten een zorgeloze en stralende dag. 

En hoe verder? Graag bespreken we met u de plannen en staan we open voor ideeën. Hopelijk 

kunnen de gespreksavonden weer opgestart worden. En ook de publiciteit naar buiten toe, het 

open staan voor nieuwe mensen, zal van belang blijven. 

Net als de relatie met de landelijke kerk, de landelijke synode van november zal aan de orde 

komen. Onze penningmeester zal een actueel overzicht geven van het financiële reilen en zeilen 

van de statie. 

We hopen dat u allemaal komt!  

 

U bent van harte uitgenodigd!!  

Geeft u even door aan mij als u verhinderd bent?  

Mariëtte Fakkeldij: 06-83239427 

 

Allerzielen 
 

Mensen gedenken die gestorven zijn, het noemen van de namen die leven in je hart. Het is 

belangrijk om daarvoor ruimte maken, en ook om dit samen te doen. Hun herinnering is een 

levende werkelijkheid in ons bestaan, want ons verhaal is met dat van hen verweven. Ze gaven 

ons leven door, letterlijk of door wat ze ons hebben geleerd of door wat ze voor ons hebben 

betekend. We hebben elkaar liefgehad. Ze hebben ons gemaakt tot wie we nu zijn. Ze horen bij 

elkaar de heiligen wiens levens we vieren op Allerheiligen en de mensen die ons persoonlijk 

heilig zijn, en die we liefdevol gedenken op Allerzielen. 

 

We vieren dit jaar Allerheiligen en Allerzielen op zaterdag 29 

oktober. We steken een lichtje aan om de mensen te gedenken die 

een licht in ons leven zijn geweest. Als er mensen zijn waarvan u 

wilt dat hun namen worden genoemd in deze dienst (tijdens de 

voorbeden) kunt u die – bij voorkeur - via mail doorgeven: 

erna.peijnenburg@okkn.nl.  

 

 

Activiteiten 

 
 

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. 

mailto:erna.peijnenburg@okkn.nl
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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).  

 

 

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

Opbrengsten collectes vieringen 

 

4 juni 2022 

Aantal bezoekers: 29 

Opbrengst gewone collecte:    € 137,95 

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2022  € 33,60 

 

18 juni 2022 

Aantal bezoekers: 14 

Opbrengst gewone collecte:    € 59,00   

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2022  € 9,50  

 

16 juli 2022 

Aantal bezoekers: 28 

Opbrengst gewone collecte:    € 123,40   

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2022 € 41,55 

 

13 augustus 2022 

Aantal bezoekers: 23 

Opbrengst gewone collecte:   € 89,10 

Opbrengst collecte 3e kwartaal   € 38,90 

 

 

 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. 

 

Tweede kwartaaldoel 

De opbrengst van het tweede kwartaaldoel was € 235,70. De opbrengst gaat naar onze 

zusterkerken in Oostenrijk, Tsjechië en Polen. 

 

Derde kwartaal doel 2022: Publiciteit 

Het derde kwartaal willen we collecteren voor publiciteit. 

De media maken het nieuws, zo zegt men tegenwoordig. Als je niet in de media verschijnt, kom 

je niet in het nieuws en word je niet gezien of gehoord. Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we 

ons aan die nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons onvolprezen lijfblad de Oud-Katholiek is al 

weer heel wat jaren geleden aangevuld met nieuwsvoorziening via de website van de landelijke 

kerk en langs die weg hebben inderdaad veel mensen met onze kerk kennis gemaakt. De 

ontwikkeling en het gebruik van oude én nieuwe media vergt onze voortdurende aandacht en er 

is ook geld voor nodig om de blijde boodschap te blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt het 

Collegiaal Bestuur uw bijdrage.Die bijdrage mag bij ons in de groene bus.  Bij voorbaat dank. 

Namens het bestuur, Mariëtte 
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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. 

mailto:b.dalebout@hotmail.nl
mailto:fam.fakkeldij@live.nl
mailto:erna.peijnenburg@okkn.nl
mailto:secretaris@derondevenen.okkn.nl
mailto:nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl

