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Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming te Kockengen 

VIERINGEN 

Te beluisteren via www.kerkomroep.nl 

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. 

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 ONE en eigen kerkberichten lopen van: 

ZONDAG 4 april 2021 tot en met ZONDAG 30 mei 2021. 

Inleveren kopij 

ONE: 16 MAART VÒÒR 09.00 UUR. 

EIGEN kerkberichten: woensdag 24 MAART VÒÒR 09.00 UUR. 

http://www.kerkomroep.nl/
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 13 FEBRUARI  tot en met 3 APRIL 2021. 

Zondag 14 februari 2021 6de zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering  

Misintenties voor: Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen, overleden ouders Pouw-Kaatee en 

Theo, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Bep Bouwman-

Tuithof en Marjon Paardenkooper-Bouwman, overleden 

ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, Leen 

Daalhuizen en overleden familie. 

  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 

Begin 40 dagentijd 

GEEN VIERING IN KOCKENGEN 

Zondag 21 februari 2021 1ste zondag v.d. veertigdagentijd 

9.30 uur  Gebedsviering. 

 Gebedsintenties voor: Antonius Hermanus Roelofsen en 

Tonny Roelofsen, Alie Roelofsen, Toon van Rooijen 

Marcel Spruit, Gerard van der Poel, overleden ouders 

Pouw-Kaatee en Theo, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, 

overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, 

Helena Mattijssen, Herman Sebald Linders. 

  Voorganger: T. v.d. Meulen 

  Lector:  A. Kramer 

  Koster: G. Hilhorst 

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

Zondag 28 februari 2021  2de zondag v.d. veertigdagentijd 

9.30 uur Eucharistieviering. 

 Misintenties voor: overleden ouders Pouw-Kaatee en 

Theo, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Theo Baars en 

overleden familie Baars-Giesbers, Leonardus Lambo, 

Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen. 

  Voorganger: pastoor den Hartog  

  Acoliet: J. Röling 

  Lector:  A. v. Schie 



 3 

  Koster: R. v. Zanten 

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

Zondag 7 maart 2021  3de zondag v.d. veertigdagentijd 

9.30 uur  Eucharistieviering  

 Misintenties voor: overleden ouders Pouw-Kaatee en 

Theo, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Truus v.d., 

Weijden-Baas, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny 

Roelofsen. 

  Voorganger: Mgr. Woorts  

  Acoliet: K. Samsom 

  Lector:  J. Daalhuizen 

  Koster: G. Gijsbertsen 

  Gastheren: L. v. Zanten en G. Hilhorst 

Zondag 14 maart 2021  4de zondag v.d. veertigdagentijd 

9.30 uur Eucharistieviering  

 Misintenties voor: overleden ouders Pouw-Kaatee en 

Theo, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Bep Bouwman-

Tuithof en Marjon Paardenkooper-Bouwman, overleden 

ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, 

Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, voor 

een overleden vader, voor een overleden man en vader. 

  Voorganger: pastoor den Hartog  

  Acoliet:  J. v.d. Bosch 

  Lector:  H. v. Loenhoud 

  Koster: G. Hilhorst 

  Gastheren: P. v. Schie en  K. Segers 

Zondag 21 maart 2021  5de zondag v.d. veertigdagentijd 

9.30 uur Eucharistieviering  

 Misintenties voor: overleden ouders Pouw-Kaatee en 

Theo, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius 

Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie 

Roelofsen, Toon van Rooijen, Marcel Spruit, Gerard van 

der Poel, voor een overleden broer. 

  Voorganger: pastor Huisintveld  

  Acoliet: J. Röling 

  Lector:  A. v. Schie 

  Koster: J. Lauwers 

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



 4 

Zondag 28 maart 2021  PALMZONDAG 

9.30 uur Eucharistieviering 

 Misintenties voor: overleden ouders Pouw-Kaatee en 

Theo, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Theo Baars en 

overleden familie Baars-Giesbers, Leonardus Lambo, 

Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen. 

  Voorganger: pastor v. Tillo  

  Acoliet: K. Samsom 

  Lector:  A. Kramer 

  Koster: R. v. Zanten 

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

Donderdag 1 april 2021  WITTE DONDERDAG 

GEEN VIERING IN KOCKENGEN 

ALLEEN IN MIJDRECHT EN MAARSSEN OM 19.00 UUR 

Vrijdag 2 april 2021   GOEDE VRIJDAG 

15.00 uur KRUISWEGVIERING IN KOCKENGEN 

  Voorgangers: leden van de eigen werkgroep 

19.00 UUR IN MIJDRECHT EN MAARSSEN 

HERDENKING VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER 

Zaterdag 3 april 2021  STILLE ZATERDAG 

GEEN VIERING IN KOCKENGEN 

ALLEEN IN MIJDRECHT EN MAARSSEN OM 21.00 UUR 

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

MEDEDELINGEN 

    COLLECTES 

Zondag 13 december 2020: € 180,70 

Zondag 20 december 2020: € 125,72 

Vrijdag 25 december en  

zondag 27 december 2020: € 293,80 

Extra collecte 25 december: € 224,20 

Donderdag 31 december Є  73,00 

Zondag 3 januari 2021: € 154,40 

Zondag 10 januari 2021: € 163,20 

Zondag 17 januari 2021:  € 128,35 

Zondag 24 januari 2021:  € 156,50 
Zondag 31 januari 2021: € 135,50 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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OVERLEDEN 

Zaterdag 30 januari 2021 is de heer T.A. Pouw overleden op de leeftijd 

van 96 jaar. Zaterdag 6 februari 2021is hij, na een viering ten afscheid in 

onze kerk begraven bij zijn vrouw op het kerkhof aan de Dreef. 

Dat hij moge ruste in vrede. 
 

KERK SCHOONMAKEN 

22 februari tot 19 maart 2021  R. Verhoef en R. v.d. Hoven. 

20 maart tot 16 april 2021-01  L. de Lange en B. v. Schaik. 
 

EUCHARISTIE OVERDORP + HELPSTERS, 

DE WARME DEKEN EN 

MAALTIJD ALLEENGAANDEN 

Vanwege het coronavirus gaan al deze activiteiten nog steeds NIET door. 
 

LUISTERT U NAAR DE KERKOMROEP? 

(VOORHEEN KERKTELEFOON) 

Via de Kerkomroep zijn de vieringen in RK Kerk Kockengen te 

beluisteren. Het zijn de vieringen op zondag om 9.30 uur en vieringen 

door de week als pastor Schwenk om 19.00 uur een viering doet.  

Ook eventuele overige vieringen zoals uitvaarten, huwelijken en doop 

zijn via kerkomroep te beluisteren en terug te luisteren. 

Via de computer, laptop, tablet of telefoon is/zijn deze vieringen te 

volgen op www.kerkomroep.nl.  

Graag willen we meer weten over uw gebruik van de Kerkomroep.  

Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons te laten weten of u daar  

wel eens naar een van onze vieringen luistert.  

U kunt dit doorgeven aan Wil Hilhorst op ons secretariaat  

op maandag-, woensdag of vrijdagochtend 

telefoon:  241207 of via de mail: secretariaat@rkkerkkockengen.nl   

Als u geen computer hebt en u wilt de vieringen kunnen volgen,  

dan kunt u van ons een kastje lenen waarmee de vieringen ook  

te beluisteren zijn.  

Het abonnement en de kosten voor het kastje zijn voor de kerk. 

Zelf zorgt u voor de internetaansluiting.  

Mocht u in aanmerking willen komen voor zo'n kastje,  

laat ook dat dan weten aan Wil Hilhorst op ons secretariaat.  

Namens de locatieraad, Ad van Dongen. 
 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkkockengen.nl
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PAASKAARS 

Ieder jaar wordt de Paaskaars in onze kerk vervangen door een 

nieuwe kaars met een juiste jaartal erop. De kaarsen van 2018 en 2019 

zijn maar een klein stukje afgebrand en zien er daarom bijna als nieuw 

uit. Wij bieden ze te koop aan voor € 20,00  

Hebt u interesse in één van deze paaskaarsen dan kunt u dit aangeven  

tot 24 februari bij Wil Hilhorst op ons secretariaat (tel. 

241207, secretariaat@rkkerkkockengen.nl of aan de pastorie en   

op maandag-, woensdag of vrijdagochtend. 

Namens de locatieraad, Ad van Dongen. 
 

POTGRONDACTIE:  

BIJBELS VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN 

Ook dit jaar wordt door basisschool De Wegwijzer meegedaan aan de 

potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. Met deze actie wil Stichting HVC 

vervolgde christenen een eigen bijbel geven. Onze projectleiders kennen 

tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Helpt u 

HVC (Stichting Hulp Vervolgde Christenen) mee om dit verlangen te 

vervullen? 

Hoe werkt het? 

U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te 

doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond of een donatie van 

€ 5,00 kan één Bijbel worden uitgedeeld. 

U kunt via de site www.planteenbijbel.nl bestellen en het afhaalpunt 

(Familie M. Versteegh, Wagendijk 32, Kockengen) kiezen. Of u kunt de 

flyer gebruiken die is afgedrukt op Rondje Kockengen. Inleveren kan bij 

de adressen die op de flyer staan tot uiterlijk 27 februari. U kunt 20 maart 

a.s. de potgrond op het afhaalpunt ophalen. 

Uiteraard houden we ons aan de geldende maatregelen rondom corona. 

Actie van HVC 

De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds 

harder nodig is. De Bijbels worden verspreid in landen waar christenen 

worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. 

Daarvoor vindt HVC steeds weer nieuwe wegen en technieken. Hoeveel 

Bijbels neemt u voor uw rekening? 

Team van De Wegwijzer en  

Mary van Schie, HVC - vrijwilliger (06-44496947) 

 

mailto:secretariaat@rkkerkkockengen.nl
http://www.planteenbijbel.nl/
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EEN BIJZONDER JAAR 

 

Aan het begin van het afgelopen jaar vroeg ik me af: wat zal het jaar 

2020 ons brengen? We konden toen nog niet vermoeden, dat het heel 

anders zou lopen dan toen te verwachten was. 

De eerste tweeën halve maand verliepen nog vrij normaal. Toen brak de 

coronacrisis uit. In het begin leek het niet zo dramatisch. We dachten dat 

het met een paar weken of hooguit een paar maanden wel voorbij zou 

zijn. Dan zou alles weer gewoon worden. 

Achteraf moeten we zeggen dat 2020 een heel bijzonder jaar geworden 

is. We zijn nu bijna een jaar verder, en de crisis is nog steeds niet voorbij. 

We zitten nu in de “tweede golf” van besmettingen. Opnieuw is er een 

“lock-down” en er is nu zelfs een nieuw verschijnsel bijgekomen: de 

avondklok. Ook dat is iets wat herinnert aan de oorlog. We noemden het 

toen geloof ik “spertijd”. Ook toen mocht je ’s avonds niet naar buiten. 

Omdat ik toen nog jong was, heb ik daar uiteraard weinig last van gehad. 

Om me heen merk ik wel dat veel mensen er genoeg van krijgen. Het 

duurt allemaal zo lang. Ik heb ook wel momenten gehad, dat ik me 

afvroeg: wat is mijn leven zo nog waard? Wat heb ik nog aan mijn leven? 

Op een gegeven moment heb ik besloten dat ik er toch maar het beste van 

moest zien te maken. Veel mogelijkheden vielen weg en dat is nog steeds 

zo. Ik was gewoon op dagen dat ik niet perse vroeg thuis moest zijn, weg 

te gaan en ergens een tentoonstelling te bezoeken of zomaar een eind te 

reizen met trein of bus. Sinds ik dat niet meer doe, ga ik na de 

middagboterham een poosje in de stoel liggen. Zal ik daar straks nog 

weer buiten kunnen? Zal het, als er over een tijdje geen beperkingen 

meer zijn, voor mij weer worden zoals het was? Dit is een vraag die 

iedereen zich nu moet stellen, vooral als je wat ouder bent.  

We moeten voorlopig nog afwachten wat het wordt. Laten we in elk 

geval de moed niet verliezen. 

 

Pastor F. Schwenk. 

 


