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Al ruim voor 16.00 uur op zondagmiddag 30 september arriveerden parochianen bij De Kemphaan. Een aantal 
ging de omgeving verkennen, de wandelaars volgden met plezier het vier kilometer lange Vierseizoenenpad, 
maar ook in de zon op het terras met een cappuccino was het prima toeven op het stadslandgoed in Almere. 
En vanaf 16:45 uur stond Maghalie buiten bij de ingang van het restaurant om alle 52 parochianen welkom te 
heten in Almere. Eenmaal binnen nam iedereen plaats aan een tafel en bestelde een drankje. Vanwege de locatie 
is er op deze avond niet door een parochiaan gekookt, maar hebben wij gebruik gemaakt van de catering van 
De Kemphaan. Er werd een pasta-maaltijd geserveerd: pasta tricolore, bolognesesaus, verse mozzarella salade 
en stokbrood met kruidenboter. De aanwezigen hebben van de maaltijd genoten. En uiteraard werd ook aan 
de kinderen gedacht: patat met kroket ontbraken niet. Vanwege het mooie weer aten sommigen buiten op het 
terras, ... én dat op 30 september!

>>>

Nieuwsbrief oktober 2018 - 1

BUITENGEWOON LEUK



2

Aan het eind van de maaltijd vertelde Nico een en 
ander over de praatgroepen die in oktober van start 
gaan. Na deze mededeling heeft Dio een viermoment 
voor volwassenen gehouden in een andere zaal. Na 
een kleine toelichting liet hij fragmenten zien uit 
de serie ‘Hoe weet je dat nou?’ De vraag die ook ons 
thema van deze maanden is. De kinderen hadden 
samen met Loes een eigen viermoment (Zie verderop 
in deze nieuwsbrief ). Tijdens hun viering kregen zij 
als toetje een ijsje. Aan Tafel & Meer werd afgerond 
met koffie, thee en cakejes. Na nog te hebben nage-
praat vertrokken de laatste parochianen tegen 20:00 
uur.
 
Een viering op een andere locatie in een andere stad. 
Is dit leuk of niet? We hebben gelukkig veel positieve 
reacties ontvangen en sommigen vonden het inder-
daad leuk om deze avond ergens anders te vieren. 
Was u zondag niet in de gelegenheid om te komen? 
Wij hopen u te zien bij een volgende Aan Tafel & 
Meer, dan weer in De Akker in Hilversum. U wordt via 
de nieuwsbrief hierover geïnformeerd.

>>>
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Afgelopen zondag gingen we met z’n allen… 
naar Almere. Voor een maaltijd en meer dan dat. Een 
wandeling, lekker klooien met water en zand, elkaar 
ontmoeten. Bijkletsen op een manier die je niet even 
doet na een kerkdienst. Het was gewoon gezellig, met 
lekker eten en drinken. Maar, zoals u van ons gewend 
bent op de zondagavonden, was er meer. Dio leidde 
een kort viermoment voor de volwassenen en de kin-
deren gingen samen met mij met iets anders aan de 
slag. Een moeilijk onderwerp: Verlangen. Een moeilijk 
woord ook. Want wat betekent dat nou eigenlijk?

Ik vertelde de kinderen (en een paar papa’s) het 
verhaal van een walvis, die zo graag een tuintje wilde 
hebben. Gek toch? Een walvis en een tuin… De walvis 
woonde ver weg in de oceaan. Daar kon hij lekker 
zwemmen en spelen. Als hij aan de oppervlakte kwam 
kon hij ook een fontein van water omhoog spuiten. 
In de nacht dreef hij graag op zijn rug en keek naar de 
sterren en de maan. En vertelde hij over zijn droom, 
zijn verlangen. Hij wilde zo graag een tuin… Een 
fontein had hij al. Maar nu de rest nog. En dan allerlei 
bezoek ontvangen. Dat leek hem zo fijn. Na allerlei 
verwikkelingen kwam de vraag van de walvis (Wie kan 
me helpen om aan een tuin te komen?) terecht bij de 
sprinkhaan in het dierenbos. Deze had een winkeltje 
waarin hij alles verkocht wat de dieren wilden kopen. 
De sprinkhaan kon wel iets leveren aan de walvis. Dus 
ging hij op weg naar de oceaan en naar de walvis met 
een boot vol tuinspullen. Een bankje, een schuurtje, 
planten en bomen. Bij de walvis aangekomen ging 
hij hard aan het werk. En maakte een prachtige 
tuin, rondom de fontein. Toen hij af was, kon alleen 
de walvis de fontein niet zien… Maar dat was geen 
probleem, want de sprinkhaan had een spiegel 

meegenomen. Nu kon het bezoek wel komen. En dat 
kwam ook. Eerst was het fijn en ging alles goed. Toen 
werd het ingewikkeld, daar op die rug. Dieren gleden 
er bijna af. Het bankje ging kapot, toen er zomaar 
twee walrussen op neerploften. Uiteindelijk werd de 
walvis er verdrietig van. Normaal zou hij ’s nachts dan 
fijn op zijn rug zijn gaan drijven, om naar de sterren 
en de maan te kijken. Maar ja, dat kon nu natuurlijk 
niet. Op een dag, toen er geen bezoek meer kwam en 
hij verdrietig was, sprong hij zomaar met een woeste 
sprong de lucht in. En viel weer terug in het water. 
‘Hola’, riep hij. Maar toen was het al te laat. De tuin 
dreef weg, de oceaan in.

Een walvis met het verlangen naar een tuin. Dat 
was misschien onwerkelijk. Maar zijn onze eigen 
wensen en verlangens dat vaak ook niet? Na afloop 
van dit verhaal van Toon Tellegen hebben de kin-
deren hun eigen wensen, vooral voor andere mensen, 
opgeschreven. En samen hebben we een wensboom 
gemaakt op het terras. Ik wil graag een paar van de 
wensen met u delen:

‘ik wens dat we voor altijd bij elkaar blijven’
‘geen oorlog in Syrië zodat mensen weer naar huis 

kunnen’
‘ik wens dat al het snoep gratis wordt’
en een heel krachtige: ‘naar huis’.
Sommige wensen waren misschien wat realisti-

scher dan anderen. Net als bij de walvis. Maar blijven 
dromen en verlangen maakt het leven vaak leuker 
en het kan ons motiveren. Zodat we soms tot meer 
komen dan we verwacht hadden. Dat geldt voor 
iedereen afzonderlijk, maar ook voor ons als parochie.

Loes Berkhout

VERLANGEN

(De tuin van de walvis, geschreven door Toon Tellegen, tekeningen van Annemarie van Haeringen, uitgever Singel Uitgeverijen.)
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KAARTAVONDEN
Ook dit seizoen is er weer een vijftal avonden in De Akker waarop we gaan klaverjassen en 

proponeren. Er zal weer gestreden worden om de Gouden Prop en de Klaverjas Wisselbeker.
Wij spelen het klaverjassen op zijn Amsterdams (dan hoef je de slag van je maat niet te 

troeven). En wij spelen zeker niet met het mes op tafel. Dus ook zij die een van beide spellen niet 
honderd procent beheersen, zijn uitgenodigd om met ons mee te spelen. Ook vrienden en/of 
buren zijn welkom op deze klaverjas- en proponeeravonden. 

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2,- per persoon. Iedere spelavond staat op zichzelf en 
na afloop is voor eenieder een prijsje te bemachtigen. Na vijf spelavonden wordt er bij het klaver-
jassen en proponeren een winnaar bepaald, die naar huis gaat met de wisselbeker die een jaar in 
zijn/haar bezit blijft! 

De kaartavonden zijn dit seizoen op zaterdag: 10 november, 08 december, 5 januari, 2 
februari en 16 maart. De aanvang is 19.30 uur in De Akker. De eindtijd: dat hangt af van het aantal 
potjes dat we spelen!

Tegen onze snelle tong

‘Volgens de naamgeving van de zondagen in het oud-katholieke rooster heet deze 
zondag de zondag van de verdraagzaamheid en zo staat het ook op de liturgiefol-
der. Een mooie naam en een nog mooiere eigenschap, verdraagzaamheid, maar 
eigenlijk gaat het daar in de lezingen niet om.’ Aldus opende voorganger priester 
Ward Cortvriendt zijn preek op zondag 30 september. Een parochiaan merkte op 
dat de preek hem aan het denken had gezet, een ander zei dat het best fijn zou zijn 
om alles nog eens terug te kunnen lezen. Dat laatste kan! En wel via: 
www.wardcortvriendt.eu. 

www.wardcortvriendt.eu
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AGENDA:
Zaterdag 6 oktober: 13.00 u. Open kerk
Zondag 7 oktober: 10.00 u. Eucharistieviering
Maandag 8 oktober: 19.00 u. Kerkbestuur
Woensdag 10 oktober: 09.45 u. Gesproken viering
Woensdag 10 oktober: 10.30 u. Open kerk voor gesprek en gebed  
Woensdag 10 oktober: 10.30 u. Liturgiecommissie
Woensdag 10 oktober: 20.00 u. Koorrepetitie
Woensdag 10 oktober: 20.45 u. Koor, oefenen Allerzielen

EN ALVAST:

Zondag 14 oktober: 11.30 u. Catechese
Zondag 14 oktober: 18.15 u. Aan Tafel & Meer*
Zondag 14 oktober: 19.30 u. Viermoment
Maandag 15 oktober: 19.30 u. Gespreksgroep Hoe weet je dat nou? Almere
Dinsdag 16 oktober: 14.00 u. Gespreksgroep Hoe weet je dat nou? Hilversum
Maandag 29 oktober: 20.00 u. Gemeentevergadering
Woendag 31 oktober: 19.30 u. In gesprek met auteurs boek ‘De OKK van Nederland’
Zaterdag 10 november: 19.30 u. Kaarten in De Akker

* Graag opgeven voor de maaltijd via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl

KOMENDE ZONDAG,  7 OKTOBER

10.00 uur: Eucharistieviering 
Voor de vruchten der aarde, oogstdienst
Voorganger: pastoor Wietse van der Velde
Eerste lezing: Deuteronomium 16, 13 -15 door Christi Hendriks
Tweede lezing: 2 Korintiërs 9, 6-15 door Alice Parmentier
Evangelie: Lucas 12, 16-31
Voorbeden: Maarten van Stokkum
Extra collecte: Ontwikkelingssamenwerking

Colofon:
Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, Marieus Mulder, Dio van Maaren.
Redactieadres: redactie@stvitus.nl. Kopijsluiting: 10 oktober 2018, 12:00 uur.

AANBEVELING EXTRA COLLECTE OP  7 OKTOBER
‘Eén kerk of geen kerk,’ zei lang geleden een penningmeester van onze kerk bij de invoering van de 

centrale honorering van de geestelijken. ‘Eén wereld of geen wereld,’ zou je tegenwoordig kunnen zeggen. 
De manier waarop in de rijke wereld wordt geleefd, heeft zijn gevolgen voor andere delen van onze planeet. 
Klimaatverstoring, natuurrampen en vluchtelingenstromen hebben met elkaar te maken en kunnen dan 
ook alleen in internationaal verband worden aangepakt. Om dat effectief te kunnen doen is er wederzijds 
begrip en respect vereist, die in ontwikkelingssamenwerking tot stand komt. Voor dat werk in kerkelijke 
verband vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag. Als één kerk hebben we het 
totnogtoe gered; als één wereld kunnen we het redden. 
Het Collegiaal Bestuur

maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl
mailto:redactie@stvitus.nl
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IN GESPREK OVER 
 

DE OUD-KATHOLIEKE KERK VAN NEDERLAND 
 

 

in het voorjaar van 2018 verscheen 
. Nu gaan de auteurs graag met lezers in gesprek over de inhoud. 

 

3 oktober: in gesprek over praktijk, geloofsleer en oecu-
mene met dr. Remco Robinson, dr. Mattijs Ploeger  

en prof. dr. Peter-Ben Smit 

 

31 oktober: in gesprek over kerkgeschiedenis, liturgie en 
kerkelijk recht met drs. Wietse van der Velde,  

dr. Koenraad Ouwens en prof. dr. Jan Hallebeek 

 

Wilt u deelnemen, maar heeft u het boek nog niet gelezen? U kunt het eenvoudig be-
stellen via de webshop op www.okkn.nl (EUR 14,99, excl. verzendkosten) 

 
Tijden plaatsen: 3 oktober, Kinderhuissingel 76 Haarlem (kathedraal), 31 oktober, Melkpad 

14A (‘De Akker’), aanvang: 19.30, einde: 21.30. 
Toegang: vrij, mogelijkheid tot bijdrage in de kosten 

Aanmelding graag per e-mail bij Peter-Ben Smit, p.b.a.smit@uu.nl 
Met dank aan de parochies Hilversum en Haarlem voor de ondersteuning 

  


