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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: 0346-241207 

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.  

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 13 september 2020 tot en met ZONDAG 1 november 2020. 

Inleveren kopij 

ONE: WOENSDAG 19 augustus 2020 VÒÒR 09.00 UUR. 

EIGEN kerkberichten: woensdag 2 september 2020 VÒÒR 09.00 UUR. 

mailto:olvkockengen@gmail.com
mailto:josvanos6@kpnmail.nl
mailto:jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl
mailto:pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkkockengen.nl
mailto:secretariaat@rkkerkkockengen.nl
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Liturgische agenda van 19 juli tot en met 13 september 2020. 

Zondag 19 juli 2020  16de zondag door het jaar 

9.00 uur Gebedsviering door leden van de eigen werkgroep 

Gebedsintenties voor: 

  Koster:  G. Gijsbertsen 

  Gastheren: L. v. Zanten en R. v. Zanten  

Zondag 26 juli 2020  17de zondag door het jaar 

9.00 uur Eucharistieviering door pastor Schyns 

 Misintenties voor: 

  Acoliet:  K. Samsom 

  Lector:  A. v. Schie 

  Koster:  G. Hilhorst 

  Gastheren: P. v. Schie en J. v.d. Weijden  

Zondag 2 augustus 2020 18de zondag door het jaar 

9.00 uur Gebedsviering door zuster Monica  

Gebedsintenties voor: 

  Lector:  J. Daalhuizen 

  Koster:  R. v. Zanten 

  Gastheren: G. Hilhorst en A. v. Dongen  

Zondag 9 augustus 2020 19de zondag door het jaar 

9.00 uur Gebedsviering door Jos van Os 

Gebedsintenties voor: 

Lector:  A. Zuidgeest  

  Koster:  J. Lauwers 

  Gastheren: R. v. Zanten en P. van Schie 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2020 Maria Tenhemelopneming  

19.00 uur Eucharistieviering door Mgr. Woorts 

 Misintenties voor: 

  Acoliet: J. Röling  

  Lector:  H. v. Loenhoud 

  Koster:  R. v. Zanten 

  Gastheren: L. v. Zanten en J. v.d. Weijden 

Zondag 16 augustus 2020 

9.00 uur geen viering in onze kerk i.v.m. viering zaterdagavond  

Zondag 23 augustus 2020  21ste  zondag door het jaar 

9.00 uur Gebedsviering door leden van de eigen werkgroep 

Gebedsintenties voor: 

  Koster:  J. Lauwers 



 3 

  Gastheren: K. Segers en G. Hilhorst  

Zondag 30 augustus 2020  22ste  zondag door het jaar 

9.00 uur Gebedsviering door leden van de eigen werkgroep 

 gebedsintenties voor: 

  Koster:  G. Gijsbertsen 

  Gastheren: J. v.d. Weijden en R. v. Zanten  

Zondag 6 september 2020 23ste  zondag door het jaar 

9.00 uur Gebedsviering door Jos van Os  

Gebedsintenties voor: 

  Lector:  A. Kramer 

  Koster:  G. Hilhorst 

  Gastheren: L. v. Zanten en G. Gijsbertsen 

Zondag 13 september 2020 24ste  zondag door het jaar 

9.00 uur Eucharistieviering door pastor Schyns 

Misintenties voor: 

Acoliet: J. v.d. Bosch 

Lector:  J. Daalhuizen  

  Koster:  R. v. Zanten 

  Gastheren: P. van Schie en A. v. Dongen. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

MEDEDELINGEN 

 

    COLLECTES 

Maandag 1 juni 2020 (2de Pinksterdag): € 186,50 

Zondag 14 juni 2020:    € 160,00 

Zondag 21 juni 2020:    € 200,00 

Zondag 28 juni 2020:    € 122,80 

Zondag 5 juli 2020:    € 184,00 
 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

KERK SCHOONMAKEN 

6 juli tot en met  31 juli:   Toos en Gerda Bom 

3 augustus tot en met 28 augustus:  Ria en Ans v.d. Horst 

31 augustus tot en met 25 september: Diny Hilhorst en  

      Jans Gijsbertsen 
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MAANDSLUITING OVERDORP 

De maandsluitingen in Overdorp gaan nog niet door. 

Zodra deze weer mogen dan brengen we u op de hoogte. 

 

HELPERS VIERING 1STE VRIJDAG OVERDORP 

Dit gaat nog niet door. U wordt op de hoogte gehouden als dit weer mag. 

 

AGENDA 

Er staan geen activiteiten  gepland 

. 

DE WARME DEKEN 

Waarschijnlijk gaat dit in september weer plaats vinden. 

Tineke en Erica houden u op de hoogte. 

 

MAALTIJD ALLEENGAANDEN 

Gaat voorlopig niet door. 

 

Graag draag ik het schrijversstokje over aan ….. 
In 2014 werd een nieuw parochieblad uitgegeven, met de krachtige titel 

ONE. 

Elke geloofsgemeenschap werd in de gelegenheid gesteld om in ieder 

nummer twee bladzijden te vullen. Ik herinner me nog goed de eerste 

keer dat Martin Verweij, Wil Hilhorst en ik bij elkaar zaten om na te 

denken over hoe we deze ruimte vorm wilden geven.  

Het stond voor ons voorop dat onze artikeltjes zinnig moesten zijn. 

Daarbij vonden we het belangrijk om onze vrijwilligers voor het voetlicht 

te halen, zij immers zijn onmisbaar voor een levende 

geloofsgemeenschap. 

Inmiddels zijn we ruim 6 jaar verder. Aan de prettige  samenwerking met 

Martin kwam met zijn plotselinge overlijden in 2015, abrupt een einde. 

Ondersteund door het secretariaat ben ik doorgegaan met schrijven over 

wat ons als geloofsgemeenschap bezighoudt.  En o, wat heb ik met velen 

van u mooie gesprekken mogen hebben. Het was / is wonderlijk dat er 

steeds zoveel openheid was. Dat maakt het schrijven voor de ONE zo 

bijzonder. 
 

Aan het eind van dit kalenderjaar wil ik mijn pen neerleggen. Maar 

daarmee houdt de ONE natuurlijk niet op te bestaan. Daarom de vraag: 
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wie wil het schrijverstokje van mij overnemen? Het zou het mooiste 

zijn als twee mensen zich aan zouden melden. Samen kom je namelijk tot 

meer nieuwe ideeën heb ik in mijn samenwerking met Martin ervaren. 
 

Denkt u / denk jij  nu ‘dit werk is wel wat voor mij’, aarzel dan niet en 

bel me. 

Mijn telefoonnummer is 241324. 
 

Tineke Sterk 

 

HUISHIOUDELIJK MEDEDELINGEN 

Even een paar huishoudelijke mededelingen.                              

Als de communie plaats vindt wordt u door de gastheer uitgenodigd  

om naar voren te lopen, uw handen te ontsmetten                                                                                                 

en daarna de communie in ontvangst te nemen.                                                                                          

Vervolgens loopt u via het andere gangpad weer naar uw plaats.                                               

Dus niet, zoals u gewend was, gelijk opstaan en naar voren lopen,                                                              

maar nu, rustig afwachten tot u een seintje krijgt van de gastheer. 
 

Als de viering is afgelopen, geldt hetzelfde:                                                                

U krijgt van de gastheer een seintje dat u de kerk kan verlaten. 

Graag wel uw misboekje mee naar huis nemen. 

Het klinkt allemaal een beetje overdreven en niet altijd even logisch maar 

ook wij moeten ons houden aan het protocol en hopen op uw begrip. 
 

Ook willen we nog even benadrukken dat u vooraf dient te reserveren, 

dat er dan gevraagd wordt naar uw gezondheid en dat u een plaats krijgt 

aangewezen. Graag gaan zitten op de plaats achter de groene stip, 

voor huisgenoot gele stip, zodat die 1 ½ meter gewaarborgd blijft.                                                                                                                  

Dit zijn nu eenmaal de voorwaarden om hier in de kerk te mogen vieren.                                                   

Reserveren van de regering hoeft niet meer, maar uit voorzichtigheid, 

hebben de bisschoppen besloten, dat toch nog aan te houden. 

 

BLOEMEN VOOR MARIA (15 augustus) 

Op zaterdag 15 augustus vieren we het feest van 

MARIA TENHEMELOPNEMING (patrones van onze parochie). 

Het zal heel mooi zijn als we met elkaar de kerk versieren 

met bloemen, misschien wel uit uw eigen, mooie tuin. 

Daarom staan er op 
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ZATERDAG 15 AUGUSTUS VAN 09.00 UUR TOT 12.00 UUR 

bij de kerkdeur emmers water, waar u uw bloemen kunt inzetten. 

Er wordt hiervan dan een mooi geheel gemaakt. 

Bij voorbaat dank voor de bloemen. 

 

MIVA COLLECTE  

Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen 

Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de 

kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder 

project: “Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”. De 

vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een 

uitzichtloze situatie. Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt 

medische zorg. 
 

In de Rohingya kampen was nauwelijks iets 

Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit Bangladesh. Hij zet zich in 

voor de Rohingya, mensen die tijdens het conflict in 2017 uit Myanmar 

werden verdreven. Voor deze vluchtelingen wil hij medische zorg 

beschikbaar maken. Een enorme opgave, gezien het grote aantal 

vluchtelingen. 
 

Gevlucht voor de verschrikkingen 

Op een klein stuk land in Bangladesh op de grens van Myanmar leven 

bijna 1 miljoen Rohingya in een vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven 

uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, hun 

huizen zijn platgebrand. Ze mogen Bangladesh niet verder in, terug naar 

Myanmar kunnen ze niet. Hun kleine huis in het kamp is gemaakt van 

rieten schuttingen, de regen houden ze tegen met zeil. Stelt u zich dat 

eens voor! Er is geen meubilair, de mensen slapen op de grond. Kinderen 

krijgen beperkt onderwijs. 
 

Ambulance maakt het verschil, dankzij jouw steun 

Dankzij onze donateurs kon MIVA Anwar het afgelopen jaar al helpen 

met één ambulance. Die brengt mensen uit het kamp naar de kleine 

klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen zij eerste hulp, worden 

zwangere vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. Als de kleine 

klinieken niet de juiste zorg kunnen bieden, worden de mensen naar 

ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. Jouw bijdrage is voor hen van 

onschatbare waarde.  

https://www.miva.nl/project/medische-zorg-in-het-grootste-vluchtelingenkamp-ter-wereld/
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NA DE BEVRIJDING 

 

Ongeveer vijf maanden nadat we bevrijd waren, was ons gezin weer 

herenigd. Mijn vader was weer thuis. We behoefden niet langer 

geheimzinnig te doen over zijn verblijfplaats. 

Het betekende overigens niet dat vanaf toen alles weer normaal was. 

Mijn vader had nog steeds de Duitse nationaliteit. Voor de oorlog had hij 

er geen behoefte aan gehad zich te laten naturaliseren. Het hield alleen in 

dat hij geen stemrecht had, en mijn moeder vanwege haar huwelijk met 

een buitenlander ook niet. Verder zal een rol gespeeld hebben, dat de 

kosten die eraan verbonden waren, vrij hoog waren. 

Kort voor de oorlog schijnt hij nog naar de mogelijkheid geïnformeerd te 

hebben, maar toen bleek het al niet meer te kunnen. Na de oorlog had hij 

dus een verblijfsvergunning nodig. 

 

Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning waren aanbevelingen 

nodig. Er moesten dus een aantal vage en minder vage kennissen worden 

opgespoord, zoals de pastoor van onze parochie. Een van onze buren is 

de buurt rond gegaan. Iedereen heeft getekend, behalve één, toen al wat 

oudere man, die gezegd schijnt te hebben: “Ik ken die man niet.”  

De aanvraagformulieren schijnen ooit zoekgeraakt te zijn, maar zijn 

kennelijk toch teruggevonden. Het is dus voor elkaar gekomen. 

De volgende horde die genomen moest worden, was rechtsherstel. 

Officieel hadden wij helemaal niets meer. Alle roerende goederen van 

vijanden en landverraders, zo heette dat toen, waren verbeurd verklaard. 

Alles wat zich in huis bevond, was opgeschreven. Kruisbeelden en 

heiligenbeelden werden genoteerd als “wandversiering”. Zelfs de 

bloempotjes in de vensterbank waren geteld. De fiets van mijn vader,  

die in de schuur stond, werd meegenomen en wat persoonlijke 

eigendommen van andere soldaten, die ze na de oorlog wilden komen 

ophalen. Mijn vader heeft later nog geprobeerd zijn fiets terug te krijgen, 

maar die was er niet meer, kreeg hij toen te horen. Er schijnt in die tijd 

veel gestolen te zijn. 

 

W.F. Schwenk. 

 


