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R.K. Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming
Voorstraat 25

3628 AJ Kockengen
0346 241207

secretariaat@rkkerkkockengen.nl
       www.rkkerkkockengen.nl 

             

          KERKBERICHTEN KOCKENGEN
VAN 1 NOVEMBER 2020

TOT EN MET 20 DECEMBER 2020

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming te Kockengen
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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.

KERKBERICHTEN EN ONE
De volgende kerkberichten en de ONE lopen van:
ZONDAG 20 december 2020 tot en met ZONDAG 14 februari 2021.

Inleveren kopij
ONE: WOENSDAG 25 november 2020 VÒÒR 09.00 UUR.
Kerkberichten: woensdag 9 december 2020 VÒÒR 09.00 UUR.

Liturgische agenda van 1 november tot en met 20 december 2020
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Zondag 1 november 2020 ALLERHEILIGEN
9.30 uur Woord-en communieviering

Gebedsintenties voor: overleden ouders v.d. Bosch-
Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman 
Sebald Linders, Truus v.d. Weijden-Baas, Theo Pouw, 
Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus 
Roelofsen en Tonny Roelofsen.
Voorganger: J. v. Os  
Lector: A. Kramer
Koster: G. Hilhorst
Gastheren: J. v.d. Weijden en K. Segers

Maandag 2 november 2020 ALLERZIELEN
19.00 uur Gebedsviering

Gebedsintenties voor: overleden ouders de Bree-Scholman 
en Thea, Gert-Jan de Lange, Ad en Wilfried Knippers, 
Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie 
Roelofsen, Toon van Rooijen, Marcel Spruit, Gerard van 
der Poel.
Voorgangers: T. Sterk, T. Segers en R. Oostveen
Koster: R. v. Zanten
Gastheren: L. v. Zanten en A. van Dongen

Zondag 8 november 2020 32ste zondag dor het jaar
9.30 uur Eucharistieviering

Misintenties voor: overleden ouders Verhoef-Spruit, 
overleden vrouw en moeder, Tiny Pouw-Kaatee, 
Wilhelmina Maria Nieuwendijk, pastoor Kemperman, 
Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.
Voorganger: pastor Capucao
Acoliet:  J. Röling
Lector: A. Zuidgeest
Koster: J. Lauwers
Gastheren: P. v. Schie en H. v. Loenhoud

Zondag 15 november 2020 33ste zondag door het jaar
9.30 uur Woord-en communieviering

Gebedsintenties voor: Theo Pouw, Wilhelmina Maria 
Nieuwendijk, Leen Daalhuizen en familie, Antonius 
Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.
Voorganger: Zuster Monica
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Lector: H. v. Loenhoud
Koster: G. Gijsbertsen
Gastheren: J. v.d. Weijden en G. Hilhorst

Zondag 22 november 2020 Christus Koning 
9.30 uur Eucharistieviering

Misintenties voor: overleden ouders Hilhorst-de Reuver, 
Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, 
overleden ouders Knippers- v. Dijk, Ad en Wilfried 
Knippers, Leonardus Lambo, Antonius Hermanus 
Roelofsen en Tonny Roelofsen.
Voorganger: pastor Schyns
Acoliet: J. v.d. Bosch
Lector: A. Kramer
Koster: G. Hilhorst
Gastheren: L. v. Zanten en R. v. Zanten

NA DE VIERING STAAT ACHTER IN DE KERK EEN MANDJE 
KLAAR VOOR DE JAARLIJKSE DIACONIE-COLLECTE 

Zondag 29 november 2020 Eerste zondag van de Advent
9.30 uur Woord-en communieviering 

Gebedsintenties voor: Annie Verkleij-Verhoef, Theo 
Pouw, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius 
Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.
Voorganger: Jos van Os
Lector: J. Daalhuizen
Koster: R. v. Zanten
Gastheren: P. v. Schie en K. Segers

Zondag 6 december 2020 Tweede zondag van de advent
9.30 uur Eucharistieviering

Misintenties voor: Truus v.d. Weijden-Baas, Tiny Pouw-
Kaatee, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Antonius 
Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie 
Roelofsen, Toon van Rooijen, Marcel Spruit, Gerard van 
der Poel.
Voorganger: pastor Schyns
Acoliet: K. Samsom
Lector: A. v. Schie
Koster: J. Lauwers
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Gastheren: J. v.d. Weijden en A. v. Dongen
Zondag 13 december 2020 Derde zondag van de advent
9.30 uur  Eucharistieviering

Misintenties voor: overleden ouders de Bree-Scholman en 
Thea, overleden ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw 
en moeder, Theo Pouw, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, 
Leonardus Lambo, Antonius Hermanus Roelofsen en 
Tonny Roelofsen.
Voorganger: pastor Huisintveld
Acoliet: J. Röling
Lector: A. Zuidgeest
Koster: G. Gijsbertsen
Gastheren: L. v. Zanten en H. v. Loenhoud

Zondag 20 december 2020 vierde zondag van de advent
9.30 uur Woord-en communieviering

Gebedsintenties voor: Tiny Pouw-Kaatee, Wilhelmina 
Maria Nieuwendijk, Antonius Hermanus Roelofsen en 
Tonny Roelofsen.
Voorganger: J. v. Os  
Lector: H. v. Loenhoud
Koster: G. Hilhorst
Gastheren: P. v. Schie en R. v. Zanten.

-----------------------------------------------------------------------------------
MEDEDELINGEN
    COLLECTES

Zondag 6 september 2020 €  86,30
Zondag 13 september 2020 € 158,10
Zondag 20 september 2020 € 143,05
Zondag 27 september 2020 € 220,95
Zondag 4 oktober 2020 € 223,70
Zondag 11 oktober 2020 € 113,75
Zondag 18 oktober 2020 €   89,50
Extra collecte Wereld 
Missiedag 18 oktober 2020 € 223,00
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

KERK SCHOONMAKEN
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Van 26 oktober t/m 20 november: B. van Schaik en L. de Lange.
Van 23 november t/m 18 december: A. Kramer en B. Ruitenbeek.

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 bijeenkomsten gepland.

HERINNERING BIJDRAGE KERBALANS 2020

Om onze katholieke gemeenschap in Kockengen 
levend te houden is uw financiële bijdrage hard nodig. 
Begin dit jaar hebben wij via de aktie kerkbalans gevraagd  om de 
jaarlijkse bijdrage iets te verhogen vanwege  de stijgende kosten. Door de 
coronamaatregelen zijn er dit jaar ook  minder vieringen met minder 
bezoekers en als gevolg hiervan ook minder inkomsten terwijl de 
uitgaven door blijven lopen.  Daarom doen wij nu  deze oproep om de 
bijdrage aan de aktie kerkbalans met eventueel een aanvulling i.v.m. de 
lagere inkomsten tot op heden  door de coronamaatregelen nog in de 
laatste maanden van 2020 over te maken voor het geval dat u  dit nog niet 
gedaan heeft.. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening  NL54RABO 
0332850994  St. Jan de Doper Kockengen. 
Indien u uw bijdrage dit jaar nog volledig van de belasting wil aftrekken, 
kunt u contact opnemen met Ad van Dongen, tel 0655721944 of 
dongenac@hetnet.nl 

OP TOCHT

Voor de abonnees van OP TOCHT die dit jaar nog niet hebben betaald 
verzoeken wij vriendelijk om € 10,95 of over te maken naar
NL81 RABO 0332 8540 00 ten name van St. Jan de Doper-Kockengen.
Uiteraard kunt u ook contant betalen bij het secretariaat.
Bij voorbaat dank.

DE WARME DEKEN
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Vanwege het coronavirus gaat De Warme Deken voorlopig niet door.

MAALTIJD ALLEENGAANDEN

Vanwege het coronavirus is er ook geen maaltijd voor alleengaanden.

GEBED VANWEGE HET CORONAVIRUS

Lieve God,
Wat moeten we ervan denken

nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?

We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.

We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.

We voelen de ongrijpbaarheid
en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.

Sommigen noemen het een hype
en het lijkt ineens over niks anders te gaan.

God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.

Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.

Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.

Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.

Amen

AFSCHEID VAN KARDINAAL SIMONIS

De oud-aartsbisschop van Utrecht, de voorganger van onze huidige 
aartsbisschop kardinaal Eijk, is overleden. Het is het lot dat ons allen 
vroeger of later treft. Hij heeft een behoorlijk lang leven gehad, 88 jaar is 
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hij geworden. We behoeven niet stil te staan bij de functies die hij in 
zijn leven heeft vervuld. Daarover hebt u de afgelopen weken voldoende 
kunnen lezen en horen. Toch lijkt het goed dat we even stil staan bij zijn 
overlijden. Hij is tenslotte jarenlang onze bisschop geweest. Velen van 
ons hebben herinneringen aan hem.
Zelf heb ik hem goed leren kennen in de jaren waarin ik bij hem werkte 
op het secretariaat van het bisdom. Tevoren had ik dezelfde functie 
vervuld bij zijn voorgangers Alfrink en Willebrands. Daar was de afstand 
veel groter. Simonis was praktisch een leeftijdgenoot. Hij was maar een 
paar jaar ouder dan ik en voelde meer als een collega. Bovendien merkte 
ik al gauw, dat hij zich persoonlijk voor je interesseerde. Aanvankelijk 
was ik niet enthousiast, toen ik hoorde dat hij naar Utrecht kwam als 
opvolger van kardinaal Willebrands, die terug zou gaan naar Rome. Maar 
ik had in de jaren ervoor gemerkt, dat het beleid in het bisdom Rotterdam 
niet wezenlijk verschilde van dat in Utrecht. Dat gaf me de overtuiging 
dat er voor mijn persoonlijke situatie niet veel zou veranderen.
In Kockengen heeft hij enkele keren aan kinderen het heilig Vormsel 
toegediend. Dat zal hij in De Hoef ook wel eens hebben gedaan. Hij had 
de gewoonte, als hij op zondag vrij was, ergens in een parochie te gaan 
assisteren of vervangen. Een keer stond hij, met de fiets, voor het 
stoplicht op de Maliebaan, toen ik er aan kwam. Hij bood toen aan mij in 
het weekend daarop te vervangen. Hij is hier toen voorgegaan in de 
Eucharistieviering en heeft daarna met enkele parochianen aan de 
keukentafel zitten praten. Ook toen wij in 2002 het 150-jarig bestaan van 
de parochie vierden, was hij aanwezig. Vorig jaar belde hij mij op aan de 
vooravond van de viering van mijn 60-jarig priesterjubileum. Hij 
informeerde naar mijn gezondheid, en vertelde dat hij helemaal 
afhankelijk was van de rolstoel.

W.F. Schwenk.


