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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 NL54Rabo 0332850994  

voor Kerkbalans en/of gezinsbijdrage. 

Rekeningnummer voor overige betalingen zoals lezen van missen,  

ONE etc: NL81 RABO 0332 8540 00.  

Beide ten name van St. Jan de Doper-Kockengen. 

CONTACTPASTOR VOOR KOCKENGEN 

Pastoraal werker Jos 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 

LEDENADMINISTRATIE 

ledenadministratie@rkkerkkockengen.nl  

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 31 mei  tot en met ZONDAG 19 juli 2020. 

Inleveren kopij 

ONE: WOENSDAG 6 mei 2020 VÒÒR 09.00 UUR. 

EIGEN kerkberichten: woensdag 20 mei 2020 VÒÒR 09.00 UUR. 
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In verband met het coronavirus zijn alle vieringen in onze kerk 

en in de pastorie afgelast. Daarom geen liturgische agenda. 

 

PALMZONDAG, HET PAASTRIDUUM EN PASEN 
 

Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en  

1ste en 2de Paasdag worden wel aangepast (zonder kerkgangers) 

gevierd in Mijdrecht/Wilnis en Maarssen.  

De vieringen in Mijdrecht/Wilnis zijn te beluisteren  

via internet op www.kerkomroep.nl  

De vieringen in Maarssen kunt u zien op TV via RTV Stichtse Vecht 

ZIGGO kanaal 44 op KPN kanaal 1332. 

Palmzondag Mijdrecht 9.00 uur, Maarssen 10.00 uur 

Witte Donderdag en Goede Vrijdag: beide plaatsen 19.00 uur 

Paaswake: beide plaatsen 21.00 uur 

1ste en 2de Paasdag Maarssen 10.00 uur, Mijdrecht 9.00 uur 

 

Voor diegene die mis/gebedsintenties hebben opgegeven:  

de intentie(s) kunt u op een later (door u te bepalen) tijdstip af laten lezen 

 

Zie ook het inlegvel van de locatieraad. 

 

COLLECTES 

Zondag 9 februari 2020:  € 161,15 

Zondag 16 februari 2020:  € 115,56 

Zondag 23 februari 2020:  € 124,10 

Zondag 1 maart 2020:  € 159,85 

Zondag 8 maart 2020:  € 172,30 

Zondag 15, 22 en 29 maart 2020: geen viering i.v.m. coronavirus 

Collecte uitvaart Hr. A.G. van Vliet op 13 maart 2020:  € 110,08 

 

HET KERK SCHOONMAKEN, 

DE 1STE  VRIJDAG VAN DE MAAND IN OVERDORP, 

DE WARME DEKEN 

DE MAALTIJD VOOR ALLEENGAANDEN, 

DIT ALLES IS AFGELAST IN VERBAND MET HET 

CORONAVIRUS. 

 



 3 

BEVRIJDING 

Twee keer heb ik geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Nu wil ik 

het hebben over hoe aan deze nare periode een einde is gekomen. 

Apeldoorn werd bevrijd op 17 april 1945, dus een paar weken voordat de 

Duitsers in Nederland capituleerden. We hadden onze toevlucht gezocht 

in de kelder van ons huis. Ik heb die nacht vrij goed geslapen, 

waarschijnlijk mede doordat ik de beide nachten daarvoor heel weinig 

geslapen had. Af en toe werd ik even wakker. Toen zag ik dat mijn vader 

er was, en hoorde ik dat hij aan mijn moeder vroeg: “Wat zal ik nu 

doen?”  De compagnie waar hij bij hoorde, had opdracht gekregen zich in 

westelijke richting terug te trekken, hoorde ik later. Een leidinggevende 

fietste steeds achter hem. Pas in de buurt van Hoenderlo zag hij kans om 

te ontsnappen en terug te rijden naar Apeldoorn. 

’s Morgens kwam een overbuurman ons zeggen, dat we bevrijd waren. 

Wat later zagen we Canadese militairen in een jeep door onze straten 

komen. Ik stond er samen met andere kinderen uit de buurt naar te kijken. 

Mijn moeder was ergens in de buurt gaan koffie drinken. Op een gegeven 

moment kwam ze mij halen. Daar bleek ook mijn vader te zijn, niet meer 

in militair uniform, maar in burger. De betreffende buurman, een 

rechercheur, had wel eens gezegd dat mijn vader bij hem kon 

onderduiken. Dat had hij dus gedaan. Maar de politieman kreeg die dag 

te horen, dat een paar Canadese officieren bij hem ingekwartierd zouden 

worden. Dat betekende, dat mijn vader daar niet kon blijven. Zijn 

gastheer vond het toen het beste dat hij zich ging melden op het 

politiebureau. Waarschijnlijk heeft hij het toen niet zo verstandig 

aangepakt. Hij maakte de indruk dat hij mijn vader gearresteerd had. 

Mijn vader droeg burgerkleren, terwijl hij volgens de papieren soldaat 

moest zijn. Hij werd toen waarschijnlijk voor een soort spion aangezien. 

Met een aantal andere gearresteerden werd hij naar een kwekerij gebracht 

aan de Veenhuizerweg. Daar zag hij kans te ontsnappen. Hij kon niet 

naar huis, want de bruggen over het Apeldoorns Kanaal waren 

opgeblazen. Nu woonde een oom van mij, de oudste broer van mijn 

moeder, aan de oostkant van Apeldoorn. Daar is hij toen heengegaan. Er 

was niemand thuis. Ze hadden de nacht ergens anders 

doorgebracht,omdat hun huis door oorlogshandelingen beschadigd was. 

Hij is daar toen maar in het kippenhok gaan liggen. 

Het vervolg van dit verhaal vertel ik een volgend keer. 

W.F. Schwenk. 


