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In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor 

- Kerst 

- Kort verslag van de landelijke synode 

- Vacatures per 14 december 2022 

- Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning 

- Eucharistievieringen 

- Vervolg verbouwing pastorie 

 

Kerst 

Terwijl de oorlog voortwoedt in Europa vieren de christenen Kerst. Het is nauwelijks voor te 

stellen dat beide strijdende partijen het feest vieren van de menswording van Gods Woord in 

de geboorte van Jezus Christus. Terwijl overal Kerstliederen worden gezongen en mensen in 

stille aanbidding samenkomen rond de Kerststal, zullen de wapens in de Oekraïne 

waarschijnlijk niet zwijgen. 

Toch gaat er een krachtige boodschap uit van dit feest. Immers, het Kerstnachtevangelie zet 

in met een bevel van keizer Augustus. Het zijn dagen waarin hij zijn macht laat gelden. Maar 

de loop van de geschiedenis van wrede heersers neemt een wending. Midden in de nacht 

verschijnt een engel verschijnt aan de herders, eenvoudige lieden, die de geboorte aankondigt 

van een vredevorst, uit het huis van David. Een kind, liggend in een voederbak. Plotseling is er 

een hemelse leger van engelen, dat de heerlijkheid van God bezingt. En zo gebeurt dat het dat 

in het holst van de nacht een groot licht straalt. Het is alsof heel de creatuur oplicht van deze 

boodschap van vreugde. Het is een krachtig teken, een tegengeluid uit den hoge. 

Dat de Allerhoogste zijn Woord mens doet worden in de allerkleinste maakt dat de groten der 

aarde het nakijken hebben. Altijd in de geschiedenis van Israël heeft God gekozen voor de 

kleinste onder de broeders om koning te zijn, zoals David. Nu kiest God opnieuw voor de 

kleinste mens, om zijn zoon te kronen tot koning van de vrede. Want voor eenvoudigen is hij 

gekomen met het doel om hen groot te maken.  
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Dat is toch waar Maria over zong in haar lofzang toen zij zwanger was? “Hij toont zijn macht 

en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot Hij van hun 

troon en wie gering is geeft Hij aanzien.  Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken 

stuurt Hij weg met lege handen.” (Lk.1,51-53). 

We hopen dat ook onze Augustusdagen heilsdagen blijken te zijn, en bidden dat de lofzang 

van eenvoudigen de machtige heersers tot zwijgen brengt. Zalig Kerst!              

Pastoor Henk 

Kort verslag van de landelijke synode 

De algemene synode van 19 november j.l. vond plaats in een andere kerk dan we gewend zijn. 

Omdat de verwarming in de Bergkerk in Amersfoort was uitgevallen, zijn we uitgeweken naar 

de Kandelaarskerk, ook in Amersfoort. Het was bijzonder om te zien hoe gastvrij we in deze 

kerk werden ontvangen. Voordat de vergadering begon werd er door de synodalen uitgebreid 

bijgepraat. Hoe klein onze kerk ook is: dit soort bijeenkomsten hebben toch altijd iets van een 

reünie. Het is altijd fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten.  

De vergadering begon aanvankelijk wat stroef. Een paar dagen vóór de vergadering was door 

het presidium besloten om het punt ‘herijking bestuur en organisatie’ van de agenda te halen. 

Dit was gebeurd, mede op verzoek van een achttal parochies, dat van mening was dat dit punt 

beter gecombineerd kon worden met de uitwerking van de visienota. Tijdens de vergadering 

bleek dat een flink aantal synodalen het hier niet mee eens was. Uiteindelijk werd besloten 

om het punt ‘herijking bestuur en organisatie’ te behandelen bij de volgende synode.  

In de ochtend werd verder gesproken over het besluit van het Collegiaal Bestuur om te 

stoppen met het blad ‘de Oud-Katholiek’ zoals het nu verschijnt, en meer te investeren in een 

goede website, een nieuwsbrief en vormen van digitale communicatie. Ter tafel lag een motie 

van een vijftal parochies die dit besluit liever terug gedraaid zouden zien worden.  
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Nadat redactielid Robert Frede een goede uitleg had gegeven over de achtergronden van dit 

besluit, en er een korte discussie had plaatsgevonden, besloot de indiener van de motie deze 

terug te trekken.  

Het volgende punt op de agenda was: financieel verslag 2021 & Begroting 2023. Beide werden, 

na de uitleg door het Collegiaal Bestuur en enige discussie door de vergadering, goedgekeurd. 

De oproep klonk aan ons allen om uit te zien naar een nieuwe thesaurier: deze post in het 

Centraal Bestuur is al enige tijd vacant.  

Na een eenvoudige eucharistie viering, waarin bisschop Dick Schoon voorging, hebben we 

kunnen genieten van een goede lunch die door het CB werd gefaciliteerd. Ook dit was weer 

een goede gelegenheid voor de synodalen om bij te praten.  

De vergadering ging na afloop van de lunch verder met de bespreking van de visienota, waar 

wij in onze laatste gemeente vergadering ook uitvoerig over hebben gesproken. Door de 

meeste synodalen werd de nota toegejuicht: velen in onze kerk voelen de noodzaak dat er in 

de manier waarop wij kerk-zijn iets moet veranderen om het vol te kunnen houden. 

Veranderingen moeten ertoe leiden dat de OKKN meer toe kan komen aan haar doel:  

pastorale nabijheid bieden voor mensen van deze tijd. Het Collegiaal Bestuur heeft van de 

synode de opdracht gekregen om een aantal lijnen die in de visienota worden uitgezet verder 

uit te werken, en er vervolgens bij de volgende synode opnieuw over te spreken. Van 

verschillende kanten gingen er stemmen op om in de uitwerking en de bespreking van de nota 

de resultaten van de herijking bestuur en organisatie mee te nemen.  

Voordat we aan de thee gingen, werd er nog kort kennis gemaakt met en gestemd over 

Claudia Brink-Lenten als de nieuwe vicevoorzitter van het presidium. Haar kandidatuur werd 

unaniem en bij acclamatie door de synode aanvaard. Na de pauze werd gesproken over het 

plan van aanpak zoals het Collegiaal Bestuur dat gemaakt had naar aanleiding van de 

eindrapportage van de werkgroep duurzame financiering. 
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In dit plan van aanpak wordt uitgegaan van de integrale benadering zoals de werkgroep die in 

haar eindrapportage voorstelt. Dit betekent dat verschillende onderdelen van het nieuwe 

financiële beleid in samenhang met elkaar worden opgepakt. 

De synode kon  in grote lijnen met dit plan van aanpak akkoord gaan. Een motie over een meer 

centrale organisatie van het beheer van parochieel vastgoed riep behoorlijk wat discussie op. 

Uiteindelijk werd de motie ingetrokken en aan de indieners ervan meegegeven om zich te 

verstaan met het Collegiaal Bestuur.  

Bijzonder was het verslag van Rianne van Beek die namens de OKKN had deelgenomen aan de 

bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken die in augustus van dit jaar in Karlsruhe had 

plaatsgevonden. Aan het eind van de vergadering werd stil gestaan bij het feit dat dit de 

honderdste verjaardag was van de synode. Bij deze gelegenheid was er dan ook na afloop een 

afsluitende borrel. 

Tjeerd Visser 

1e synodaal Oud-Katholieke parochie Dordrecht 

 

Vacatures per 14 december 2022 

Kerkmeester:  Algemeen Lid van het kerkbestuur. 

Wanneer:  per direct. 

Wij hebben iemand nodig om het kerkbestuur te versterken en algemene taken die extra 

aandacht vragen te vervullen.  Hieronder vallen onder meer: publiciteit van activiteiten en 

PR en het coördineren en aansturen van de vrijwilligers van onze parochie.  Het kerkbestuur 

kan verder informatie verstrekken. Voor deze functie dient men een betrokken en positief 

ingesteld lid te zijn van de Oud-Katholieke Kerk en bovendien voldoende geworteld in onze 

parochie. 
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Webbeheerder 

Wanneer:  per direct. 

De website van onze parochie is ons visitekaartje naar buiten.  Onze nieuwe website vergt 

aandacht en onderhoud, zo’n 1 à 2 uur per week.  Voor deze functie hoeft men niet perse lid 

of gastlid te zijn van onze parochie. 

Verder is er dringend behoefte aan vrijwilligers die beschikbaar willen zijn… 

1. tijdens de openstelling van de kerk op de woensdagen van 12 uur tot 14 uur. 

2. op de eerste zondag van elke maand tijdens het kunstrondje Dordt van 13 uur tot 16 

uur. 

3. als gastheren/gastvrouwen vóór en na de dienst op zon- en feestdagen. 

4. als redactielid voor de maandelijkse Nieuwsbrief van onze parochie. We hebben 

iemand nodig die kan zorgen dat de lay-out klopt, maar die ook kan meeschrijven om 

onze nieuwsbrief actueel en informatief te laten zijn voor onze parochie. 

5. als misdienaars. Misdienaars of acolieten assisteren de pastoor op het priesterkoor 

tijdens de eucharistievieringen. Voldoende kennis van en vertrouwdheid met de 

liturgie zijn van belang. Kandidaten die deze mooie taak willen vervullen zullen goed 

worden ingewerkt, zij zullen ook ruim te tijd krijgen om voldoende “liturgisch 

zelfvertrouwen” te ontwikkelen. 

6. als hulpkoster. Een hulpkoster zet voorafgaand aan de Eucharistieviering alles klaar 

wat nodig is.  Indien nodig vervangt hij of zij de vaste koster wanneer deze vrij is. 

Voor deze taak bestaat een handboek. Een bepaalde mate van fysieke behendigheid 

is wenselijk, vooral waar het gaat om het beklimmen van ladders en/of trapjes of het 

ontsteken van kaarsen met behulp van een lange stok. Hulpkosters krijgen een 

uitgebreid inwerkprogramma. 

Bovenstaande vrijwilligerstaken staan open voor alle parochianen en gastleden. 
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We stellen het zeer op prijs wanneer u zich opgeeft voor een vrijwilligerstaak, u levert 

daarmee een waardevolle bijdrage aan de voortzetting van de eredienst en aan de 

instandhouding van onze geloofsgemeenschap.  

Wanneer u ingeroosterd bent of  in de agenda staat (zowel die uzelf als die van de kerk), dan 

gaan wij ervan uit dat de kerk op u kan rekenen. Mocht u verhinderd zijn en zelf niet voor 

een vervanger hebben kunnen zorgen, laat dit dan tijdig weten aan het kerkbestuur. 

U kunt u aanmelden bij 

1. Nine Molenaar,  mail: penningmeester@dordrecht.okkn.nl. of  

2. Erna Bekkering, mail ernabekkering.okknd@gmail.com  of 

secretaris@dordrecht.okkn.nl 

 

Nine en Erna verschaffen u ook graag meer informatie over de diverse vrijwilligersfuncties. 

 

Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning 

Tenslotte brengen we graag in deze notitie ook de Stichting Oud-Katholieke Diaconale 

Ondersteuning, afgekort OKDO, onder uw aandacht.  

De energiecrisis treft ons allemaal. Sommigen van ons echter zo hard dat de gevolgen ervan 

hen in serieuze financiële moeilijkheden brengen. Vaak ervaren mensen schaamte om zelf 

aan te geven dat ze bijvoorbeeld hun energierekening niet meer kunnen betalen. Pastores 

en vrijwilligers kunnen in deze tijd extra waakzaam zijn op tekenen dat mensen niet rond 

kunnen komen, bijvoorbeeld doordat men merkt dat het ergens te koud is in huis. Betreft dit 

één van uw parochianen, aarzelt u dan niet om dit men bespreekbaar te maken. Het is 

namelijk mogelijk om via de pastoor en/of het kerkbestuur voor parochianen een aanvraag 

in te dienen bij de OKDO.  

De OKDO is met name gericht op financiële ondersteuning bij individuele noodsituaties.  

Voor meer informatie: https://oudkatholiek.nl/delen/stichting-okdo/ 

mailto:penningmeester@dordrecht.okkn.nl
mailto:ernabekkering.okknd@gmail.com
mailto:secretaris@dordrecht.okkn.nl
https://oudkatholiek.nl/delen/stichting-okdo/
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Eucharistievieringen (tenzij anders aangegeven), aanvang 10.30 uur, Voorstraat 120, Dordrecht 

24-12-2022 Kerstnacht 21.30 uur 

25-12-2022 Kerstdag 

1-1-2023 Besnijdenis en Naamgeving van de Heer, vespers 16.00 uur 

8-1-2023 Epifanie 

15-1-2023 Doop van de Heer in de Jordaan, lauden 

22-1-2023 Zondag van de bruiloft te Kana 

29-1-2023 Opdracht van de Heer in de Tempel (wijding van kaarsen) 

5-2-2023 5e zondag na Epifanie 

12-2-2023 6e zondag na Epifanie 

19-2-2023 7e zondag na Epifanie 

22-2-2023 Aswoensdag 19.30 uur 

26-2-2023 1e zondag van de Veertigdagentijd 
 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

Duurzaamheidsonderzoek (DuMo) 

De laatste fase voor het laten opmaken van offertes is bezig: een duurzaamheidsonderzoek dat naar 

verwachting voor het einde van dit jaar zal zijn afgerond. 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

Het eerder gemaakte meerjarenonderhoudsplan voor de verbouwing van de pastorie is vanwege de 

hogere kosten van materialen en arbeid geactualiseerd. 

Aanvraag Subsidie instandhouding monumenten (SIM) 

Vanaf 1 februari 2023 zal een aanvraag voor subsidie worden gedaan bij het Restauratiefonds in het 

kader van de SIM-regeling van het ministerie van RCE. 
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PAROCHIE H.MARIA MAIOR TE DORDRECHT 

Kerkbestuur 

 

Colofon 

 

Veilige kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is 
te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/ 

OKKN vertrouwenspersonen: Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 

62 Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84 - zie verder: 

https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/ 

 

Bankrekeningen 

NL27INGB 0000116031 ten name van Oud Katholiek Armbestuur 

NL70ABNA 0584579306 ten name van Oud Katholieke Parochie 

 

ANBI 

De parochie is een ANBI. Dat betekent dat giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting. 

RSIN nummer (voor de aangifte inkomstenbelasting) is 824148344. 

 

Collectebonnen 

Verkrijgbaar  via de aanwezige kerkmeester(s) 

Waarde  € 1,- € 2,- en € 3,- in vellen van 20 stuks 

Kosten   resp. € 20,--, € 40,-- en € 60,-- 

Verkoop  door overschrijving op één van de hierboven vermelde bankrekeningen 

   van de  parochie 

Fiscaal aftrekbaar De collectebonnen zijn als gift aftrekbaar bij uw aangifte   

   inkomstenbelasting. RSIN nummer (voor de aangifte    

   inkomstenbelasting) is 824148344. 

Website  dordrecht.oudkatholiek.nl 

 
 

Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen? Mail naar h.schoon@live.nl 
 

https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdordrecht.oudkatholiek.nl%2F&data=05%7C01%7Chenk.schoon%40okkn.nl%7Ce64737f7f5f9491742a808daa6df2d03%7C7dda9b804d4343c19ca9ebaac5d13b95%7C0%7C0%7C638005774713590054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vreK2dHwrmO2gJmh2UrhgItHyd847uH4GKQVXsKNQE8%3D&reserved=0
mailto:h.schoon@live.nl

