R.K. Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen
Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming
Voorstraat 25
3628 AJ Kockengen
0346 241207
secretariaat@rkkerkkockengen.nl

KERKBERICHTEN KOCKENGEN
VAN 17 MAART
TOT EN MET 5 MEI 2019
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Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming
te Kockengen
LOCATIERAAD
Heeft u specifieke vragen of mededelingen aan de locatieraad
dan kunt u die rechtstreeks doormailen aan: olvkockengen@gmail.com
Rekeningnummer locatieraad: NL81 RABO 0332 8540 00
CONTACTPASTOR VOOR KOCKENGEN
J. van Os
Telefoon: 0346-215866
josvanos6@kpnmail.nl of jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl
PASTORAATGROEP
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via de mail:
pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl of telefonisch: 06-42908058
PAROCHIESECRETARIAAT KOCKENGEN
Voorstraat 25, 3628 AJ Kockengen. Telefoon: 0346-241207.
e-mail:
secretariaat@rkkerkkockengen.nl
Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.
U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties (€ 10,00)
een afspraak te maken voor doop, huwelijk, jubileum,
huis- en ziekenhuisbezoek, H. Communie thuis etc.
Voor de werkgroepen om te vergaderen, te kopiëren
en spullen halen en/of brengen. Voor de kerkschoonmaaksters
om te melden wanneer ze komen zodat de deur dan open is.
En natuurlijk voor al uw vragen.
ZIEKEN-, OUDEREN- EN NABESTAANDENBEZOEK
Als u bezoek wenst vanuit de geloofsgemeenschap of u weet iemand die
bezoek wil vanuit onze gemeenschap dan kunt u dit doorgeven aan het
parochiesecretariaat, telefoon 241207 of aan
mevrouw R. Verdam tel.: 241515 of mevrouw I. v. Dongen tel.: 241722.
EIGEN KERKBERICHTEN
De volgende eigen kerkberichten lopen van:
ZONDAG 5 MEI tot en met ZONDAG 30 JUNI 2019.
Inleveren kopij
ONE: WOENSDAG 3 april 2019 VÒÒR 09.00 UUR.
EIGEN kerkberichten: woensdag 24 april 2019 VÒÒR 09.00 UUR.
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Liturgische agenda van 17 maart t/m 5 mei 2019
Zondag 17 maart.
2de zondag van de veertigdagentijd.
10.00 uur.
Gezongen eucharistieviering.
Misintenties voor: Theo Pouw, Agatha Anna PetersNieuwendijk, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius
Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie Roelofsen,
Toon v. Rooijen, Marcel Spruit, Gerard van der Poel.
Voorganger: pastor H. Huisintveld.
Acoliet:
J. v.d. Bosch.
Lector:
W. Hilhorst.
Koster:
R. v. Zanten.
Collectanten: H. Verhoef en R. v. Zanten.
Maandag 18 maart.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor een overleden ouders.
Dinsdag 19 maart.
H. Jozef.
8.30 uur.
Eucharistieviering voor een overleden tante.
Woensdag 20 maart.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor overleden familie.
Na de eucharistieviering is er uitstelling van het Allerheiligste.
Vrijdag 22 maart
19.00 uur.
Eucharistieviering voor een overleden broer.
Zondag 24 maart.
3de zondag van de veertigdagentijd.
10.00 uur.
Gezongen eucharistieviering.
Misintenties voor: Tiny Pouw-Kaatee, Leonardus Lambo,
Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus
Roelofsen en Tonny Roelofsen, overleden ouders
Samsom-van Zanten, overleden leden van de Stille
Omgang, Bep Bouwman-Tuithof en Marjon
Paardenkooper-Bouwman.
Voorganger: pastor Schwenk.
Misdienaar: Menno van Zanten.
Acoliet:
K. Samsom.
Lector:
H.v.Loenhoud.
Koster:
G. Hilhorst.
Collectanten: L.v.Zanten en G. Hilhorst.
Maandag 25 maart. Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
19.00 uur.
Eucharistieviering voor een overleden man.
Dinsdag 26 maart.
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8.30 uur.
Eucharistieviering voor een overleden tante.
Woensdag 27 maart.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor overleden familie.
Vrijdag 29 maart
19.00 uur.
Eucharistieviering voor overleden ouders.
Zondag 31 maart.
4de zondag van de veertigdagentijd.
10.00 uur.
Gelezen eucharistieviering.
Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Gerda
Versteegh en Ap van Brakel, overleden ouders
Vermeulen-Voorend, Antonius Hermanus Roelofsen en
Tonny Roelofsen, Theo Pouw, pastoor Kemperman.
Voorganger: pastor Schwenk.
Acoliet:
J. Röling.
Lector:
A. Kramer.
Koster:
J. Lauwers.
Collectanten: P.v.Schie en J. Lauwers.
NA DE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN ACHTER IN DE KERK
Maandag 1 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor overleden familie.
Dinsdag 2 april.
8.30 uur.
Eucharistieviering voor overleden ouders.
Woensdag 3 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor een overleden vader.
Vrijdag 5 april.
1ste vrijdag van de maand.
15.30 uur.
Eucharistieviering OVERDORP
voor Maria Verhoef (gef.d.).
19.00 uur.
Geen eucharistieviering.
Zondag 7 april.
5de zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur.
Gezongen woord- en communieviering.
Gebedsintenties voor: Herman Sebald Linders,
Truus v.d. Weijden-Baas, Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Tiny
Pouw-Kaatee.
Lectoren:
T. Sterk en T. Segers.
Koster:
G. Gijsbertsen.
Collectanten: J. v.d. Weijden en G. Gijsbertsen.
Maandag 8 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor een overleden moeder.
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Dinsdag 9 april.
8.30 uur.
Eucharistieviering voor een overleden tante.
Woensdag 10 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor een overleden familie.
Vrijdag 12 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor een overleden moeder.
Zondag 14 april
PALMZONDAG.
10.00 uur
Gezongen eucharistieviering.
Misintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit,
overleden vrouw en moeder, Wilhelmina Maria
Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny
Roelofsen, Theo Pouw.
Voorganger: pastor Schwenk.
Misdienaar: Menno v. Zanten.
Acoliet:
J.v.d.Bosch.
Lector:
A. v. Schie en W. Hilhorst.
Koster:
R.v.Zanten.
Collectanten: H. Verhoef en R. v. Zanten.
NA DE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN ACHTER IN DE KERK
Maandag 15 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor een overleden moeder.
Dinsdag 16 april.
8.30 uur.
Eucharistieviering voor een overleden tante.
Woensdag 17 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor overleden familie.
Na de eucharistieviering is er uitstelling van het Allerheiligste.
Donderdag 18 april.
WITTE DONDERDAG.
15.30 uur.
Eucharistieviering in OVERDORP
voor overleden weldoeners v.d. parochie (gef.d.)
Voorganger: pastor Schwenk.
Lectoren:
G. Verweij en W. Hilhorst.
19.00 uur.
GEEN VIERING IN KOCKENGEN
ALLEEN IN MIJDRECHT EN MAARSSEN.
Vrijdag 19 april.
GOEDE VRIJDAG.
15.00 uur.
Gezongen Kruiswegviering.
Lectoren:
T. Segers, G. Verweij en A. v. Schie.
Koster:
J. Lauwers.
19.00 uur
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer.
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GEEN VIERING IN KOCKENGEN
ALLEEN IN MIJDRECHT EN MAARSSEN
Zaterdag 20 april.
STILLE ZATERDAG
GEEN VIERING IN KOCKENGEN
21.00 uur
PAASWAKE
ALLEEN IN MIJDRECHT EN MAARSSEN.
Zondag 21 april.
1ste PAASDAG.
10.00 uur.
Gezongen eucharistieviering.
Misintenties voor: Gert-Jan de Lange, Tiny Pouw-Kaatee,
Leonardus Lambo, overleden ouders Hilhorst-de Reuver,
overleden ouders v.d.Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch,
Helene Mattijssen, Herman Sebald Linders, Wilhelmina
Maria Nieuwendijk, Leen Daalhuizen en familie, Antonius
Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie Roelofsen,
Toon v. Rooijen, Marcel Spruit, Gerard Poel, Bep
Bouwman-Tuithof en Marjon Paardenkooper-Bouwman.
Ad Knippers namens de Stille Omgang,
pastoor Kemperman.
Voorganger:
pastor Schwenk.
Misdienaar:
Menno v. Zanten.
Acoliet:
K. Samsom.
Lector:
A. Zuidgeest.
Koster:
G. Hilhorst.
Collectanten:
P.v.Schie en G. Hilhorst.
Maandag 22 april.
2e PAASDAG.
10.00 uur.
Gelezen eucharistieviering.
Misintenties voor een overleden moeder.
Voorganger:
pastor Schwenk.
Acoliet:
J. Röling.
Lector:
G. Verweij.
Koster:
G. Gijsbertsen.
Collectanten:
L.v.Zanten en G. Gijsbertsen.
Dinsdag 23 april.
8.30 uur.
Eucharistieviering voor een overleden man.
Woensdag 24 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor overleden ouders.
Vrijdag 26 april.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor overleden ouders.
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Zondag 28 april.
2de zondag van Pasen.
10.00 uur.
Gezongen woord- en communieviering.
Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
Ad en Wilfried Knippers, Theo Pouw, overleden man en
vader.
Voorganger:
pastor J. v. Os.
Lector:
J. Daalhuizen.
Koster:
R.v. Zanten.
Collectanten:
H. Verhoef en R. v. Zanten.
NA DE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN ACHTER IN DE KERK
Maandag 29 april.
H. Catharina van Siëna.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor overleden familie.
Dinsdag 30 april.
8.30 uur.
Eucharistieviering voor een overleden vader.
Woensdag 1 mei.
19.00 uur.
Eucharistieviering voor Anna Maria Verhoef (gef.d.)
Vrijdag 3 mei.
1ste vrijdag van de maand.
H.H. Filippus en Jakobus.
15.30 uur.
Eucharistieviering OVERDORP
voor David Frederik Willem Otterheim (gef.d.)
19.00 uur.
Geen eucharistieviering.
Zondag 5 mei.
3de zondag van Pasen.
10.00 uur.
Gelezen eucharistieviering.
Misintenties voor: Gijs Honkoop namens de
Stille Omgang, Truus van der Weijden-Baas,
Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Tiny Pouw-Kaatee.
Voorganger: pastor Schwenk.
Acoliet:
J.v.d.Bosch.
Lector:
A. Kramer.
Koster:
J. Lauwers.
Collectanten: J.v.d.Weijden en J. Lauwers.
------------------------------------------------------------------------------------
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MEDEDELINGEN
COLLECTES
Zondag 20 januari
€ 135,05
Zondag 27 januari
€ 121,76
Zondag 3 februari
€ 126,60
Zondag 10 februari
€ 141,72
Zondag 17 februari
€ 120,75
Zondag 24 februari
€ 107,70
Zondag 3 maart
€ 119,85
Collecte uitvaart Theo Baars 2 maart
€ 272,22
Collecte uitvaart Theo Baars t.b.v. KWF € 631,96
Heel hartelijk dank voor al uw bijdrage.
KERK SCHOONMAKEN.
18 maart t/m12 april:
15 april t/m 10 mei:

mevr. R. Verhoef-Kleiweg en
mevr. R. v.d. Hoven-v. Dijk
mevr. L. de Lange- v. Diemen en
mevr. B. v. Schaik- v. Kooten
MAANDSLUITING

Vrijdag 29 maart om 16.00 uur:
Vrijdag 5 april om 15.30 uur:
Donderdag om 15.30 uur:
Vrijdag 26 april om 16.00 uur:
Vrijdag 3 mei om 15.30 uur:

ds. P.H. Zaadstra.
eucharistieviering pastor Schwenk.
WITTE DONDERDAG
eucharistieviering pastor Schwenk.
ds. J.W. Hooydonk.
eucharistieviering pastor Schwenk.

KERKTELEFOON
Vrijdag 29 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Vrijdag 12 april van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Vrijdag 26 april van 19.30 uur tot 20.30 uur.
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HELPERS VIERING 1STE VRIJDAG OVERDORP
Vrijdag 5 april
Vrijdag 3 mei

G. Verweij en G. Bom.
C. v.d. Greft en T. Bom
AGENDA

Donderdag 28 maart:
Vrijdag 5 april:
Vrijdag 12 april:
Donderdag 25 april:

creatief haken van 10.00 tot 11.30 uur
in de pastorie
parochiesecretariaat gesloten.
Koperpoetsen.
creatief haken van 10.00 tot 11.30 uur
in de pastorie.

DATA OM TE ONTHOUDEN
16 juni
29 juni
7 juli

verjaardag pastor Schwenk
klussendag
60 jarig priesterjubileum pastor Schwenk
DE WARME DEKEN

Donderdag 28 maart en donderdag 25 april bent u van harte welkom
van 10.00 tot 11.30 u. in de pastorie van de R. K. kerk.
VASTENACTIE
Deze loopt van 6 maart tot en met 21 april 2019.

Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of
thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het
is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat
veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding
en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen
en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de
gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak
dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het
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meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere
dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen
brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Water halen kost Afrika 40 miljard dagen...
Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen
voor veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim
14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we
vijf waterprojecten in de schijnwerpers.
Een ervan vindt u hieronder.

Meer tijd voor werk en school
Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de
beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp
Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan
duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is
maximaal 400 mensen per put). In het droge seizoen, dat zo’n negen
maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij, met wie de
dorpsbewoners hun enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond
de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel
mensen lopen door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en
infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste
doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met
diarree grotere kans op ondervoeding.
Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de
gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de
veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van water. De huidige situatie leidt
regelmatig tot conflicten tussen veehouders en landbouwers, die beiden
meer water nodig hebben dan beschikbaar is. De vrouwen en meisjes uit
de gemeenschap worden het meest getroffen, omdat zij verantwoordelijk
zijn voor het halen van water. De uren die zij in de rij moeten staan voor
water, kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere
activiteiten. Hierdoor blijven zij economisch achtergesteld.
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Caritas Development Niger (CADEV) gaat een nieuwe waterput slaan,
zodat vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van
water en er meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw.
Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes hebben
meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken. CADEV zal ook
comités oprichten om de waterbron te beheren en de hygiëne rondom de
waterpunten te handhaven, om verontreiniging van het water tegen te
gaan. De bevolking krijgt trainingen over hygiëne en het veilig gebruik
van water, om ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de
economische positie van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine
tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen.
CADEV heeft veel ervaring met projecten op het gebied van water,
sanitair en levensonderhoud. Hun doelstelling is om gemeenschappen in
staat te stellen zich aan te passen aan en beter om te gaan met weers- en
klimaatrisico’s waarmee ze worden geconfronteerd. Stichting BVA
draagt €25.000,- bij aan dit project
MAALTIJD ALLEENGAANDEN
Houdt u van lekker eten en ondertussen gezellig bijkletsen,
dan bent u van harte welkom op de openmaaltijd die elke
3e vrijdag van de maand gehouden wordt in één van de zalen
van de Gereformeerde Kerk, Dreef 1A, Kockengen.
Voor 12 euro kunt u bij ons genieten van een heerlijk drie gangen menu.
Op vrijdag 5 april bent u van harte welkom.
Vanaf 17.30 uur staan de deuren open en om 18.00 uur begint de
maaltijd.
Tot dinsdag 2 april kunt u zich opgeven bij Corrie de Bruin telefoon
241834 mobiel 06-20579950 of per e-mail: cdbv@hetnet.nl
Als vervoer een probleem is, dan halen wij u op en brengen u weer thuis.
Cadeautip: bij de Goed Werk Winkel zijn dinerbonnen verkrijgbaar
waarmee u een maaltijd cadeau kunt doen.
Tot ziens bij de open maaltijd.
Werkgroep Omzien naar Elkaar.

11

EEN CURSUS OVER DE KORAN
Bij de emeriti-gespreksgroep waaraan ik gewoonlijk deelneem. hebben
we de afgelopen maanden een cursus gehad over de Koran. Tot voor
enkele decennia was de Islam voor mij vooral een ver-van-mijn-bedshow. Je ontmoette bijna nooit mensen die dat geloof aanhingen. Dat is
nu wel anders, nu er veel gastarbeiders en vluchtelingen naar Nederland
gekomen zijn. Daarom leek het me belangrijk wat meer te weten over
hun heilig boek, de Koran. De cursus bestond uit een viertal inleidingen
door Eduard Verhoef. Hij is gereformeerd predikant geweest in
Maartensdijk, waar hij nog steeds woont. Tegenwoordig is hij binnen de
PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, vrijgesteld voor contacten met
de Islam. Hij heeft een vertaling gemaakt van de Koran en daar ook een
Uitleg bij geschreven. Hij legde er de nadruk op, dat de Koran aansluit
bij de joods-christelijke traditie. Er worden verschillende figuren
genoemd die ons uit Het Oude Testament bekend zijn, zoals Adam,
Noach, Abraham, Lot, Mozes en Aäron, David. De Koran voegt er
boodschappers aan toe uit Arabische verhalen, zoals Hoed en Salih.
Het grote verschil met het christendom is de visie op de persoon van
Jezus. De Koran benadrukt sterk, dat God één is. Daarom kan Jezus niet
de Zoon van God zijn. De Koran ziet Hem als een belangrijke profeet,
maar Hij is en blijft een mens. De uitspraken van de concilies van Nicea
(325) en Chalcedon (451) waren daarom voor Mohammed en zijn
volgelingen onaanvaardbaar.
We vinden overigens in hert evangelie van Marcus een uitspraak van
Jezus, waarin zij steun vonden. Als een rijke jongeman Jezus vraagt wat
hij moet doen om het eeuwig leven te verwerven en hem aanspreekt met
“Goede Meester” zegt Jezus: “Waarom noemt gij mij goed? Niemand is
goed dan God alleen”(Marcus 10,18)
In de Handelingen van de Apostelen kunnen we lezen, dat er in de jonge
Kerk een tegenstelling ontstond tussen Joden-christenen en Hellenisten.
Dat waren Joden die vergriekst waren. Zij hadden de invloed van de
Griekse cultuur ondergaan. Deze richting kreeg in het Romeinse Rijk de
overhand. Er staat in de Koran dus heel wat meer dan dat christenen de
doodstraf verdienen. Achteraf moet ik zeggen dat deze cursus voor mij
heel leerzaam is geweest en mijn blik heeft verruimd.
Pastor F. Schwenk

