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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 19 juli 2020 tot en met ZONDAG 13 september 2020 

Inleveren kopij 

ONE: WOENSDAG 24 juni 2020 VÒÒR 09.00 UUR. 

EIGEN kerkberichten: woensdag 7 juli 2020 VÒÒR 09.00 UUR. 
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Liturgische agenda van 31 mei 2020 tot en met 19 juli 2020 

Toen deze kerkberichten gekopieerd moesten worden was er nog geen 

rooster voor de komende periode. Er gaat wel weer gevierd worden maar 

op andere tijden en onder strikte voorwaarden. 
 

Op het losse inlegvel, wat u hierbij aantreft, staat de juiste informatie.      
 

Voor het allerlaatste nieuws, van de kerkelijke vieringen  

in tijde van het coronavirus, verwijzen we u naar onderstaande website 

https://www.aartsbisdom.nl/protocol-ten-behoeve-van-publieke-

vieringen-in-de-rooms-katholieke-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-

communie-vanaf-14-juni/ 

of kijk even op onze website: www.rkkerkkockengen.nl  
 

Verder houden we u op de hoogte via de wekelijkse nieuwsbrief. 

Ontvangt u geen nieuwsbrief?  

Graag een mailtje naar secretariaat@rkkerkkockengen.nl  

dan wordt u bij de maillijst gezet. 

========================================== 
DE 1STE  VRIJDAG VAN DE MAAND IN OVERDORP, 

 

DE WARME DEKEN 
 

DE MAALTIJD VOOR ALLEENGAANDEN, 
 

DIT ALLES IS VOORLOPIG NOG AFGELAST  
 

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS. 
 

INDIEN DIT VERANDERD, BRENGEN WE U OP DE HOOGTE. 
========================================================================== 

DE KLUSSENDAG GAAT DIT JAAR NIET DOOR. 

================================================= 

KERK SCHOONMAKEN KAN WEL DOORGAAN. 

Graag eerst even contact opnemen met het secretariaat 

wanneer jullie komen. 

================================================= 

BEVRIJDING (2) 

Mijn vader had de nacht van 17 op 18 april dus doorgebracht in het 

kippenhok bij mijn oom. In de loop van de morgen kwamen mijn oom en 

tante en de nog thuiswonende dochters weer naar huis. De schade aan het 

https://www.aartsbisdom.nl/protocol-ten-behoeve-van-publieke-vieringen-in-de-rooms-katholieke-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/
https://www.aartsbisdom.nl/protocol-ten-behoeve-van-publieke-vieringen-in-de-rooms-katholieke-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/
https://www.aartsbisdom.nl/protocol-ten-behoeve-van-publieke-vieringen-in-de-rooms-katholieke-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/
http://www.rkkerkkockengen.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkkockengen.nl


 3 

huis viel mee. Ze konden er wel blijven wonen. En mijn vader kon er 

blijven, zolang dat nodig zou zijn. 

Mijn oom en tante hadden vanuit de oorlog ruime ervaring met 

onderduikers. Ze vertelden later dat ze er doorlopend vier in huis hadden 

gehad maar het waren er ook weleens acht. Wij hadden daar nooit iets 

van geweten. We hadden wel de indruk dat het niet allemaal zuiver 

bovengronds was wat ze in de oorlogsjaren deden, maar het fijne wisten 

we er niet van. Na de bevrijding ging het voor hen dus in zekere zin 

gewoon door. 

Het kwam goed uit dat mijn oom en mijn vader hetzelfde beroep hadden, 

dat van kleermaker. Voor de kleermakers was er veel werk in die tijd. De 

confectie-industrie lag stil en zou pas geleidelijk weer op gang komen. 

Het kwam dus vaak neer op repareren en vermaken van oude kleren. 

Mijn oom kon wat hulp dus heel goed gebruiken. Ze hadden bovendien 

vanouds een heel sterke band met elkaar. De baas bij wie mijn vader in 

1920 terecht kwam, bleek niet zo’n goede baas te zijn. In het begin van 

de week werd er gekaart, de baas deed dan ook mee en aan het eind van 

de week moest er dan wel eens een nacht worden doorgewerkt. In de 

tweede week kreeg mijn vader al te horen dat er geen werk voor hem 

was. Mijn oom, die daar ook werkte, heeft het toen voor hem opgenomen 

en tegen de baas gezegd: “Dat je dat met ons doet, is tot daar aan toe. Wij 

kennen je, maar deze man, die je apart uit Duitsland hebt laten komen, 

kun je niet zo behandelen”. Mijn oom was tijdens de mobilisatie in 1914-

1918 onder de dienst geweest onder meer aan de grens met Duitsland. Zo 

had hij een beetje Duits geleerd, zodat hij met mijn vader kon praten. 

In het begin leek het raadzaam, dat zo weinig mogelijk mensen wisten, 

dat mijn vader daar in huis was. Als er vreemden op bezoek kwamen, 

moest hij zich dus schuilhouden. De jongste dochter van mijn oom en 

tante had een clubje met vier vriendinnen, die daar geregeld kwamen. Ze 

gingen er van uit dat die mijn vader niet kenden, dus dat hij zich dan niet 

hoefde te verstoppen. Maar een ervan kende hem blijkbaar wel en had dat 

thuis verteld. Wij hoorden het bij onze slager, die familie van haar was. 

Die heeft haar toen gewaarschuwd, dat ze dat niet verder mocht vertellen. 

Na een maand of vijf leek het veilig genoeg, dat mijn vader weer thuis 

kon komen. Mijn oom kende veel mensen die in het verzet gezeten 

hadden. Met hen had hij dit besproken. 

F. Schwenk. 

 


