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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.  

En natuurlijk voor al uw vragen. 

Bij overlijden eerst begrafenisondernemer waarschuwen. 

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 14 FEBRUARI  2020 T/M ZONDAG 28 MAART 2021 

Inleveren kopij 

ONE: WOENSDAG 26 januari 2021 VÒÒR 09.00 UUR. 

EIGEN kerkberichten: woensdag 3 februari 2021 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 20 december 2020 t/m 14 februari 2021 

Zondag 20 december 2020 

9.30 uur. Woord-en communieviering 

 Gebedsintenties voor:Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina 

Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen. 

  Voorganger: J. van Os   

  Lector:  H. v. Loenhoud 

  Koster:  G. Hilhorst 

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

Donderdag 24 december KERSTAVOND 

20.30 uur  Woord-en communieviering 

 Gebedsintenties voor: overleden broer en overleden 

ouders Gremtska 

  Voorganger: J. v. Os  

  Lector:  A. Kramer 

  Koster:  R. v. Zanten 

  Gastheren: J. v.d. Weijden en G. Hilhorst. 

Vrijdag 25 december  1STE KERSTDAG 

9.30 uur.  Eucharistieviering 

 Misintenties voor:Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen, Alie Roelofsen, Toon v. Rooijen, 

Marcel Spruit, Gerard v.d. Poel, overleden ouders 

Samsom- v. Zanten, Gerda Versteegh-Kraaij en Ap van 

Brakel, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders 

Hilhorst-de Reuver, overleden ouders v.d. Bosch-

Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman 

Sebald Linders, Annie Verkleij-Verhoef, overleden 

familie Vendrik, overleden familie Lambo, Theo Baars en 

overleden familie Baars-Giesbers,pastoor Kemperman, Ad 

en Wilfried Knippers, Bep Bouwman-Tuithof en Marjon 

Paardenkooper-Bouwman, overleden ouders v. Schie-

Breij, Agatha Anna Peters-Nieuwendijk, overleden ouders 

Lauwers- v.d. Tol. 

  Voorganger: pastor Schyns 

  Acoliet: J. v.d. Bosch  

  Lector:  J. Daalhuizen 

  Koster:  J. Lauwers 
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  Gastheren: L. v. Zanten en G. Gijsbertsen 

Zaterdag 26 december 2DE KERSTDAG 

GEEN VIERING IN KOCKENGEN 

Zondag27 december H. FAMILIE  

9.30 uur. Woord-en communieviering  

 Gebedsintenties voor: Theo Pouw, Antonius Hermanus 

Roelofsen en Tonny Roelofsen, Wilhelmina Maria 

Nieuwendijk. 

  Voorganger: zuster Monica  

  Lector:  A. v. Schie 

  Koster:  G. Gijsbertsen 

  Gastheren: P. v. Schie en K. Segers 

 

Donderdag 31 december OUDEJAARSAVOND  

19.00 uur.  Woord-en communieviering  

 Gebedsintenties voor: overleden ouders, Annie Verkleij-

Verhoef, Theo Baars en overleden familie Baars-Giesbers, 

Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus 

Roelofsen en Tonny Roelofsen. 

  Voorganger: J. v. Os 

  Lector:  H. v. Loenhoud 

  Koster:  G. Hilhorst 

  Gastheren: J. v.d. Weijden en A. v. Dongen 

Vrijdag 1 januari 2021 NIEUWJAARSDAG 

GEEN VIERING IN KOCKENGEN 

Zondag 3 januari 2021  OPENBARING DES HEREN 

9.30 uur. Woord-en communieviering  

 Misintenties voor: Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina Maria 

Nieuwendijk, Bep Bouwman-Tuithof en Marjon 

Paardenkooper-Bouwman, Antonius Hermanus Roelofsen 

en Tonny Roelofsen. 

  Voorganger: T. v.d. Meulen  

  Lector:  A. Kramer 

  Koster:  R. v. Zanten 

  Gastheren: L .v. Zanten en H. v. Loenhoud 

Zondag 10 januari 2021 DOOP VAN DE HEER 

9.30 uur. Woord-en communieviering  
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 Gebedsintenties voor: Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny, Maria Nieuwendijk, Theo Pouw, overleden ouders 

v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena 

Mattijssen, Herman Sebald Linders. 

  Voorganger: J. v. Os.   

  Lector:  A. Zuidgeest 

  Koster:  J. Lauwers 

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

Zondag17 januari 2021 2de zondag door het jaar 

9.30 uur.  Eucharistieviering  

 Misintenties voor: Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen, Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina Maria 

Nieuwendijk. 

  Voorganger: pastor Schyns  

  Acoliet: J. Röling 

  Lector:  A. v. Schie 

  Koster:  G. Gijsbertsen 

  Gastheren: J. v.d. Weijden en G. Hilhorst 

Zondag 24 januari 2021 3de zondag door het jaar 

9.30 uur. Woord-en communieviering  

 Gebedsintenties voor: Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen, Theo Pouw, Wilhelmina Maria 

Nieuwendijk, Ad en Wilfried Knippers. 

  Voorganger: zuster Monica 

  Lector:  J. Daalhuizen 

  Koster:  G. Hilhorst 

  Gastheren: L. v. Zanten en G. Gijsbertsen  

 

Zondag 31 januari 2021 4de zondag door het jaar 

9.30 uur. Woord-en communieviering /gebedsviering 

 Gebedsintenties voor: Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen, Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina Maria 

Nieuwendijk. 

  Voorganger: J. v. Os 

  Lector:  H. v. Loenhoud 

  Koster:  R. v. Zanten 

  Gastheren: P. v. Schie en K. Segers 

Zondag 7 februari 2021 5de zondag door het jaar 
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9.30 uur. Gebedsviering 

 Gebedsintenties voor:Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen, Theo Pouw, Wilhelmina Maria 

Nieuwendijk. 

  Voorgangers: leden eigen werkgroep  

  Koster:  J. Lauwers 

  Gastheren: J. v.d. Weijden en A. v. Dongen 

Zondag 14 februari 2021 6de zondag door het jaar 

9.30 uur.  Eucharistieviering  

 Misintenties voor: Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen, Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina Maria 

Nieuwendijk. 

  Voorganger: pastor Schyns  

  Acoliet: J. v.d. Bosch 

  Lector:  A. Zuidgeest 

  Koster:  G. Gijsbertsen 

  Gastheren: L. v. Zanten en H. v. Loenhoud 

Woensdag 17 februari 2021 ASWOENSDAG 

GEEN VIERING IN KOCKENGEN 

 

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

      

MEDEDELINGEN 

    COLLECTES 
 

Zondag 25 oktober 2020   € 129,25 

Zondag 1 november 2020 € 112,22 

Zondag 8 november 2020  € 132,15 

Zondag 15 november 2020  € 148,80 

Zondag 22 november 2020  € 149,80 

Zondag 29 november 2020  € 109,45 

Zondag 6 december 2020  € 162,70 

 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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KERK SCHOONMAKEN 
 

21 december 2020 t/m 22 januari 2021:  L. v. Schie en W. de Goeij 

25 januari 2021 t/m 19 februari 2021: L. Jongeneel en  A. v. Schie. 

 

EUCHARISTIE OVERDORP + HELPSTERS 
 

Vanwege het coronavirus gaat de eucharistieviering op de eerste vrijdag 

van der maand nog steeds niet door. Daarom ook geen helpster nodig. 

 

AGENDA 

Er staan geen vergaderingen of bijeenkomsten gepland. 

 

KERSTINLOOP / OPENSTELLING KERK 
 

Eerste Kerstdag zal onze kerk geopend zijn van 15.00 tot 16.30 uur. 

U, maar ook uw kinderen en kleinkinderen kunnen dan naar binnen lopen 

om de kerststal te bewonderen, een kaarsje op te steken, even te bidden 

en naar een kerstverhaal te luisteren. Wees welkom. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 3 JANUARI 2021 AANGEPAST 
 

We zijn gewend om op de eerste zondag van het nieuwe jaar  

een nieuwjaarsbijeenkomst te houden. 

Door de huidige beperkingen, gaan we het in 2021 anders doen.  

Koos Segers zal namens de LR, na de viering van 3 januari, 

maar wel in de kerk, een korte terugblik geven op het afgelopen jaar. 

Tijdens dit praatje zal u een kop koffie of thee aangeboden worden  

in de bank. Dit gebeurt allemaal coronaproof. 

Wij vragen u daarom om na de viering rustig op uw plaats te blijven 

zitten. 

 

DE WARME DEKEN 
 

Ook vanwege het coronavirus gaat de Warme Deken voorlopig niet door. 

 

MAALTIJD ALLEENGAANDEN 
 

Vanwege het coronavirus is er ook nog geen maaltijd voor alleengaanden 
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DIACONIECOLLECTE 2020 
 

Op 22 november hielden wij onze jaarlijkse Diaconie collecte voor een 

mooi doel, dichtbij voor een smart TV in Overdorp. De opbrengst van de 

collecte was € 176,20, een heel mooi bedrag als je bedenkt dat er maar 30 

personen in onze kerk aanwezig waren. Heel veel dank voor jullie giften. 

Dit bedrag wordt door de PCI St. Jan De  Doper verdubbeld. De rest 

wordt aangevuld uit ons lokale budget. Op deze manier willen wij 

bijdragen aan de plaatselijke behoeften op gebied van Diaconie en 

Caritas. 

Dit is één van de jaarlijkse giften die wij verzorgen. Daarnaast doen wij 

meerdere giften / donaties. Enkele voorbeelden zijn: bijdrage alleen-

gaanden maaltijden (met Gereformeerde kerk), Kerktelefoon, 

voedselbank, ouderensoos, bezoekgroep etc. 

Indien nodig kunnen wij ook individuele financiële steun geven aan 

mensen die het moeilijk hebben. Ook nu met name in deze corona-tijd. 

Indien jullie mensen weten die hiervoor in aanmerking komen horen wij 

dit graag.  Je mag ook eventueel anoniem iemand aanmelden voor steun, 

bijv. door middel van een briefje met op de enveloppe 

VERTROUWELIJK DCR in de bus doen bij de pastorie. Met hierin een 

korte omschrijving / verzoek en naam en adres van de persoon die steun 

nodig heeft. Uiteraard houden wij rekening met de privacy. 

Nadere Informatie bij het Bestuur van de DCR (Diaconie Caritas Raad) 

Kockengen: 

Fons Hilhorst, Bep van Schaik, Ad van Dongen en Peter van Schie. 

 

WAAROM VIEREN WE KERST? 
 

Elk jaar wordt er eind december wereldwijd Kerst gevierd. Of het 

nu midden in de sneeuw is zoals in Scandinavië of in zwemkleding op 

het strand in Zuid-Afrika en Australië: Overal is het Kerst.  

Maar wat vieren we nu eigenlijk met Kerst?  

 

Wat is Kerst?  

Met Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Volgens de Bijbel werd 

Hij ruim 2000 jaar geleden geboren in een stal in Bethlehem. In Jezus 

kwam God zelf in de vorm van een mens naar de aarde. Hij wilde niet 
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langer een 'verre God' zijn, maar een persoonlijke Vader die dichtbij de 

mensen was.  

 

Waarom is Kerst belangrijk voor christenen?  

Voor christenen is het kerstfeest samen met Pasen het belangrijkste feest 

van het jaar. Jezus kwam namelijk als Verlosser naar de aarde: Hij wilde 

het weer goedmaken tussen God en de mensen. Met Pasen vieren we dat 

Hij de duisternis – en zelfs de dood – heeft overwonnen.  

 

Waar staat iets over Kerst geschreven in de Bijbel?  

De geboorte van Jezus staat beschreven in het Nieuwe Testament: Zowel 

de evangeliën van Lucas (zeer uitgebreid) en Mattheus vertellen over 

deze wonderbaarlijke gebeurtenis. Overigens kondigde de 

profeet Jesaja al honderden jaren voor de geboorte van Jezus,  

Zijn komst aan.  

 

Waar komt het woord ‘Kerst’ vandaan?  

Het woord Kerst is een verbastering van Christus. 'Kerstenen' betekent 

letterlijk: christelijk maken.  

 

Wanneer wordt Kerst gevierd?  

Kerst wordt ieder jaar gevierd op 25 december. Maar het is helemaal niet 

zeker dat dit de echte geboortedatum van Jezus was. Deze datum is pas in 

de vierde eeuw na Christus geprikt om een tegenwicht te bieden aan het 

heidense midwinterfeest: daarvoor vond de vroegere kerk het paasfeest 

veel belangrijker. Het is opmerkelijk dat het Jodendom in deze periode 

ook het lichtfeest viert: Chanoeka. Hierbij wordt de verovering van de 

Tweede Tempel in Jeruzalem herdacht.  

 

Waarom is er een Tweede Kerstdag?  

Het is in Nederland keurig in de wet vastgelegd: Pasen, Pinksteren en 

Kerst duren twee dagen. Dat was ooit wel anders: toen Kerst werd 

ingesteld, was het nog twaalf dagen feest, met op iedere dag de 

herdenking van een heilige en Driekoningen als slotfeest op 6 januari. 

Maar in de loop der eeuwen versoberde het feest, tot er in 813 op een 

concilie werd besloten tot het vieren van vier kerstdagen. Vierde en derde 

kerstdag verdwenen al snel, maar ondanks herhaalde pogingen om ook 

Tweede Kerstdag af te schaffen (in de achttiende eeuw vanuit 

https://visie.eo.nl/artikel/2020/04/alles-wat-je-moet-weten-over-pasen
https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/2
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/1
https://bijbel.eo.nl/bijbel/jesaja/53
https://visie.eo.nl/artikel/2015/09/wanneer-is-jezus-geboren
https://visie.eo.nl/artikel/2017/12/eerste-kaars-lichtjesfeest-aangestoken/
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protestantse versoberingsmotieven, tegenwoordig omdat we moslims 

ook een feestdag gunnen) bleef deze dag bestaan. Een extra reden tot 

kerkgang én een vrije dag voor de arbeiders vinden zowel kerkse als 

wereldse overheden een goed idee.  

 

Kerstsymbolen  

Kerst is in onze tijd herkenbaar aan hele vertrouwde symbolen, zoals de 

kerstboom en de kerststal. Daarvan verwijzen er een aantal naar het 

oorspronkelijke verhaal: de kerstster en de kerststal.  

In het Bijbelboek van Mattheüs staat dat drie wijzen of koningen een ster 

gezien hadden die volgens hen de geboorte van de koning van de Joden 

aankondigde. De ster staat dan ook symbool voor de geboorte van 

Koning Jezus.  

De kerststal komt ook voor in het Bijbelse kerstverhaal. Lucas vertelt dat 

Jezus na zijn geboorte in een kribbe werd gelegd, omdat er geen plaats 

was in de herberg. En een kribbe vind je normaal gesproken in een stal… 

 

Een kerstboom heeft helemaal niets te maken met het christelijke 

kerstfeest. Maar gezellig is het natuurlijk wel, zo’n mooie versierde 

boom in je huis.  

 

 

Als geluk ergens voor het rapen lag 

zouden wij daarheen gaan op Eerste Kerstdag 

Handen vol opgooien, hoog in de lucht 

dwarrelend met de wind in vogelvlucht 

Langs de sterren en de maan 

zou het jullie kant op gaan 

Al was het een klein beetje maar 

dan wordt het voor jullie, een gelukkig nieuw jaar! 

(de meisjes van de pastorie) 
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CORONA EN OORLOG. 

In het begin van de coronacrisis maakten sommige mensen een 

vergelijking met de oorlog. Anderen protesteerden daartegen: de oorlog, 

dat was toch heel wat anders. Ik moet toegeven dat ik zelf de afgelopen 

maanden ook vrij veel aan de oorlog heb gedacht.  Dat kwam misschien 

ook doordat ik vrij veel met herinneringen aan de oorlog bezig was, 

doordat we herdachten dat we vijfenzeventig jaar bevrijd waren en 

doordat een parochiaan mij een boek geleend had over de Maliebaan 

tijdens de bezettingsjaren. Ik wist dat daar in die tijd het hoofdkantoor 

van de NSB gevestigd was, maar daarnaast waren er nog verschillende 

Nederlandse en Duitse nationaal-socialistische organisaties. Tegelijk 

waren er verzetshaarden, zoals het Aartsbisdom Utrecht, waar 

aartsbisschop de Jong toen aan het hoofd stond. 
 

Bij mijn vergelijking tussen corona en de oorlog, moet ik er wel bij 

zeggen dat ik niet echt een hongerwinter heb meegemaakt. Het eten was 

slecht, niet erg smakelijk en niet echt royaal, maar in ieder geval genoeg. 

Bovendien zaten we in het  “goede” deel van het land, tussen boeren. Die 

hadden nog wel eens wat over, al werd dat op de duur steeds minder. 
 

Eén keer ben ik met mijn moeder en mijn opa de “boer op” geweest, 

Totale opbrengst: 5 eieren, en dat was nog wel familie van mijn opa. 

Onderweg vertelde ik aan mijn moeder, dat ik toch een beetje honger 

kreeg. Mijn moeder zei toen, dat ik gerust ergens om een boterham kon 

vragen. Dat heb ik gedaan, en die kreeg ik inderdaad: een heerlijke, goed 

belegde boterham. We waren begonnen aan de zuidoostkant van 

Apeldoorn, waar mijn opa verschillende boeren kende. Op het laatst 

kwamen we bij de familie van mijn opa in de buurt van Klarenbeek. Een 

nicht van hem woonde daar met kinderen en kleinkinderen. Er waren ook 

evacués uit Arnhem in huis. We vertelden van de lekkere boterham die ik 

onderweg gekregen had. Een van de dochters of kleindochters zei toen: 

“Die kan hij hier ook wel krijgen”. Dart gebeurde. Maar mijn honger was 

over, en ik had er moeite mee me hem naar binnen te krijgen 
 

Van corona zijn we voorlopig nog niet af. Maar laten we in ieder geval 

hopen dat er niet weer een oorlog komt.   

Pastor F. Schwenk. 



 11 

   

 


