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e-mailadres   Urbanusparochie@xs4all.nl 
Web-site H.Urbanus  www.kerkenouderkerk.nl 
Parochiesecretariaat  Ronde Hoep Oost 31        4961320 
 en   Ouderkerk ad Amstel   fax       4963102 
Coördinator   dagelijks van 11.00 tot 12.00 
    Dhr.C.J.Broers          privé       4961422 
Parochiebestuur   Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler       4965894 
    Penningmeester Dhr.L.Boersma       4964936 
    Secretaris Dhr.C.Jansen       4964482 
    Gebouwen Dhr.D.Wessel       4964082 
Parochiële Caritas  Mw.W.Out         4964469 
Kerkhof   Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers        4961853 
Werkgroep Liturgie  Mw.C.Ammerlaan-Beuken       4963324 
 
Gezinsdiensten ’t Kwetternest Mw.W.Bentinck-van Wieringen      4967466 
Kinder/Jongerenkatechese Vacant   
Communiewerkgroep  Mw.B.Harte-Keizer        4964941 
Vormselwerkgroep  Mw.Jansen         4722220 
Koor Elckerlyc   Dhr.D.Wessel         4964082 
St.Caeciliakoor   Dhr.C.Jansen         4964482 
 
Bezoekgroep   Dhr.W.Schreurs         4961890 
Raad van Kerken  Secretariaat: Mw.H.Alberts       4964139 
    Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen 4963938 
 
Redactie parochieblad  Mw.J.Straatman-van Muijen       4964225 
Lay-out parochieblad  Mw.J.Wessel-Duivenvoorden       4964082 
Bezorging parochieblad  Dhr.M.Schwegler        4965733 
Stencilbureau   Gezellenhuis         4961255 
    Dhr.A.van de Vall        4961749 
R.K.Gezellenhuis  Fam.Post         4963090 
Parochiehuis beheerder Dhr.J.Barlag         6972478
  afspraken Mw.M.Barlag         4964706
  
R.k.Begrafenisvereniging “Antonius de Kluizenaar”        
Uitvaartleiders        R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge         0294-293063 
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam          6184771 
Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 
t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk ad Amstel. 
 

EMMAUS 
Over de landweg, 

komen een paar mensen 
en gaan voorbij, 

zacht in het stille gras. 
 

Dat gij nu spreken ging 
en breken deze floersen 

zoals er eens 
een stem in Emmaüs was. 

 
Bovenstaande woorden zijn geschreven door Gerrit Achterberg en zijn 
toepasselijk voor deze tijd ná Pasen. Het feest van Pasen ligt achter ons 
en heeft ons in verhalen, symbolen en rituelen laten zien dat het leven 
sterker is dan de dood.Verhalen vol geloof die ons vervullen van moed 
en levenskracht. We mogen opstaan -in opstand komen – tegen alle 
situaties die ons doodmaken, lamslaan en te neer drukken. We mogen 
ervaren dat de Levende dáár is waar mensen samen leven, samen lieven 
en samen strijden. Dit verhaal vormt het hart van ons geloven, soms 
tegen beter weten in en tegen de stroom van de tijd in. En daarna gaan 
we op weg, zoals eens de Emmaüsgangers: in ons dagelijkse leven, in 
ons werk, in het gezin en in onze geloofsgemeenschap. In en om de 
kerk bruist het levendig, zichtbaar en onzichtbaar. De restauratie is -
zichtbaar en hoorbaar - in volle gang. Binnen de geloofsgemeenschap 
zijn de werkgroepen - soms onzichtbaar, maar wel merkbaar - bezig  
met de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel. 
Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten: geloofsgesprekken, 
vergaderingen, voorbereidingen op allerlei vieringen, huis -en 
ziekenbezoeken, bijeenkomsten van de bouw -en financiële commissie, 
het werken aan de dagkapel, het werk van de P.C.I enz. enz. Samen 
willen we ons sterk maken om een gemeenschap te zijn die openheid en 
gastvrijheid uitstraalt. Samen willen we blijven zoeken naar wat nodig 
is om een levende en levendige gemeenschap te zijn. Doet u mee?  
 
Met hartelijke groet, pastor Kiki Kint.   

mailto:Urbanusparochie@xs4all.nl
http://www.kerkenouderkerk.nl
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Familieberichten 
Doopsel 

 
Door het doopsel zijn opgenomen in onze geloofsgemeenschap: 
 

- Resa Hedwig Boersma, 
 Coen van Boshuizenlaan 12 

- Matthijs Henri en Thomas Cornelius van Alphen, 
  Amsteldijk Zuid 25 

- Liselotte Alexandra Beukers, 
Sluisvaart 64 

- Esmee Sophia Marion Eijpe, 
Coen van Boshuizenlaan 4 

- Jeske Catharina Kooijman, 
 Jan Benningweg 12 

- Demi Maria Zimmerman, 
Kon. Wilhelminalaan 31 

-Sander Jorijn van Nek, 
Groenling 15 

ÑÑÑ 
 

ã 
Weer thuis in het zorgcentrum Theresia vanuit het ziekenhuis te 
Amstelveen: Dhr. Toon Rietveld 
 
Mevr. Schrama van het Theresiahof 11 is opgenomen in het Zonnehuis 
om te herstellen van een heupoperatie.  
 
 

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in 
een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of 
van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 
of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320 
 

In Memoriam 
V 

Na een langdurig slopende ziekte overleed in het hospice Kuria te 
Amsterdam op de veel te jonge leeftijd van 42 jaar.  

Johannes Adrianus Stuijt 
Niet alleen voor zijn moeder, verdere familie en vele vrienden vormt 
het overlijden van Jos een groot verlies, ook onze parochie mist hem 
erg. Jos was de laatste van het trio kosters dat het gezin Stuijt onze 
parochie een reeks van jaren heeft gebracht. Zijn broers Nico en Gerard 
gingen hem in die vorm van dienstbaarheid voor. 
Jos was een beminnelijk, geliefd persoon die kon genieten van de mooie 
kanten van het leven. In al zijn eenvoud en authenticiteit was hij iemand 
om oprecht van te houden. Moge Jos, vrij van pijn, tezamen met zijn 
vader, die hij al op 17-jarige leeftijd moest verliezen, gelukkig zijn bij 
de Heer in het Hemels paradijs.  

V 
In het zorgcentrum Theresia overleed onverwacht in de leeftijd van 87 
jaar mevrouw  

Lamberta Boomars-Kogels, 
weduwe van Jan Boomars.  
Met grote liefde heeft Bep bij haar huwelijk met Jan de taak op zich 
genomen, zorg te dragen voor diens jonge gezin met vier kinderen, 
welk gezin een echtgenote en moeder van 33 jaar had verloren aan de 
gevolgen van een ernstige ziekte.  
Met grote dankbaarheid zijn de kinderen jegens Bep vervuld, die met 
recht hun mama werd. Beide vrouwen zijn nu met elkaar verenigd in 
één graf op onze kerkhof.  
Moge Bep, op voorspraak van Maria, die zij bijzonder vereerde, zijn bij 
de Heer.  

V 
 
 
 
 
 



 4 

 

Collecte 1ste Communieviering is voor de 
 Speel-o-theek  San Miguel 

 
 

Op 20 November 2004, zijnde de Dag van de Rechten van het Kind,  
bestond de stichting Speel-o-theek San Miguel, die wordt geleid door 
Afra Vogel, 10 jaar. 
Uw PCI kon daar toen door de vele andere projecten helaas niet de 
aandacht aan geven die deze Stichting zeker verdient. 
Gelukkig is er op 10 April a.s. tijdens de 1ste Communieviering een 
kans om dit verzuim goed te maken en tijdens die viering zal de tweede 
collecte voor deze Stichting worden bestemd. 
Hoewel de Stichting oorspronkelijk is gestart met de opzet van Speel-o-
theken in de arme wijken van Santiago de Chile en dat nog steeds doet, 
worden er inmiddels ook andere projecten gesteund zoals het 
programma voor Sensoriele Ontwikkeling, zijnde een project om 
kinderen te helpen die door een handicap niet kunnen leren. 
Door middel van spelen met speciaal speelgoed zullen deze kinderen 
hun zintuigen ontwikkelen waardoor ze zich motorisch, emotioneel en 
sociaal kunnen ontplooien zodat ze op gewone scholen kunnen blijven. 
Een ander project is “Spel aan huis”; “Spel aan huis” richt zich op 
kinderen die door huiselijke omstandigheden niet naar de speel-o-
theken kunnen komen. Deze kinderen leven vaak in een omgeving waar 
wordt gedeald en waar drugs worden gebruikt of waarvan een van de 
ouders in de gevangenis zit. 
Er is veel achterstand in de ontwikkeling van deze kinderen, zoals taal, 
motoriek, intellectueel en natuurlijk sociaal-emotioneel. 
Wij denken dat een 1ste Communiefeest een goede gelegenheid is om 
deze projecten van de Stichting te ondersteunen. Als wij bedenken wat 
wij onze kinderen vaak kunnen bieden en hoe zich dat verhoudt tot 
elders in de wereld, dan is daar zeker alle reden toe. 
Wij bevelen deze collecte daarom warm bij u aan 
 
Namens de PCI, Nico van Wieringen  
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Roepingenzondag. 
 

‘Kom, volg Mij!’ 
Campagne Roepingenzondag (17 april 2005) 

 
“Kom, volg Mij”. Drie woorden. Tweeduizend jaar geleden 
uitgesproken. En alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, laten de 
leerlingen alles uit hun handen vallen – hun boot en hun netten –, laten 
de leerlingen alle zekerheden los – hun dagelijkse arbeid, hun familie en 
hun veilige thuishaven – om de man te volgen die deze  drie woorden 
tot hen richtte. Jezus hoefde de leerlingen niets uit te leggen. Drie 
woorden waren genoeg. Geen ingewikkelde redeneringen, geen hogere 
theologie. Alleen drie woorden van hart tot hart: “Kom, volg Mij”. Het 
kan niet anders of het moet die directe, persoonlijke uitnodiging zijn, 
die de leerlingen heeft geraakt, die hen in beweging heeft gebracht. 
“Kom, volg Mij”. Over de eeuwen heen zegt Jezus het ook vandaag 
tegen ons. Drie simpele woorden. Geen verklaring, maar een simpele 
opdracht. Het is voldoende om uitgedaagd te worden en om vervolgens 
ruimte te geven aan jouw verwondering, om simpelweg gehoor te geven 
aan het appèl dat je op je levensweg tegen komt. Zelfs als er geen 
zekerheden zijn. Zelfs als dat betekent dat je door het duister moet gaan. 
Heel bijzonder zegt Jezus het tegen de mannen en vrouwen, die Hij 
roept voor het werk in de Wijngaard. Mannen en vrouwen die in het 
voetspoor van de eerste leerlingen op hun beurt mensen uitnodigen om 
leerlingen van de Heer te worden. Die als priester, diaken, pastoraal 
werk(st)er, religieus of catecheet, mensen helpen om, soms tastend en 
aarzelend, op weg te gaan om Hem te zoeken, om Hem te vinden. Zelfs 
of juist wanneer de nood schrijnend is en de oplossing niet direct 
voorhanden. Want het licht kan pas geboren worden in het allerdiepste 
duister. Het beloofde land is er alleen voor hen die op weg willen gaan. 
Die ingaan op de uitnodiging van de Heer van alle leven zelf. 
De Kerk heeft mensen nodig als die als priester, diaken, pastoraal 
werk(st)er, religieus of catecheet zich dienstbaar willen maken. Deze 
zorg om roepingen staat ieder jaar centraal op Roepingenzondag.  

Mensen worden uitgenodigd zelf te kiezen voor een kerkelijk ambt of 
beroep of biddend dat verlangen naar roepingen in de gemeenschap 
levend te houden.  

(Op roepingenzondag zal de collecte bestemd zijn voor de pastores-
opleidingen van het bisdom.) 

Meer informatie over Roepingenzondag en het materiaal is te vinden op 
www.roepingenzondag.nl. 
 

 
 
 
 
 

http://www.roepingenzondag.nl
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Vorderingen dagkapel/stilteruimte 

 
Door enkele parochianen is het werk in de voormalige dagkapel 
enthousiast opgepakt om van deze ruimte weer een fraaie ruimte te 
maken, die dagelijks bezocht kan worden om een kaarsje op te steken, 
even tot rust te komen of zomaar wat te bidden of stil te worden. De 
deur aan de Rondehoepzijde is door twee hele handige mannen geopend 
en wordt nu zodanig gerestaureerd dat hij weer netjes in de sponningen 
past! Het sloopwerk is achter de rug en nu kan het opknappen beginnen. 
De inrichting zal eenvoudig en sober worden. Foto’s van de 
vorderingen zijn te bekijken op de website. We hopen tegen de zomer 
de dagkapel in gebruik te nemen en het ziet ernaar uit dat dit wel gaat 
lukken. Enkele parochianen hebben bidstoeltjes opgehaald om deze te 
schuren en in de donkere was te zetten. Maar er kunnen nog altijd enige 
stoeltjes worden opgeknapt! 
Wilt u als parochiaan of lezer(es) van dit blad ook een helpende hand 
toesteken om samen te bouwen aan onze geloofsgemeenschap, dan is 
uw hulp van harte welkom! Over een paar weken hebben we heel hard 
schilders nodig. Dus wilt u een dagje of enkele uren vrijmaken om mee 
te helpen aan deze leuke klus, schroom niet om u te melden bij de 
pastorie.  
Vanaf het trapje tot aan de stoep Rondehoep zal een pad worden 
aangelegd. Dit wordt mogelijk gemaakt door het royale aanbod van 
bakker Out de kosten hiervan op zich te nemen. Ook van restaurant de 
Oude Smidse mochten we een mooie gift ontvangen t.b.v. het 
restaureren van de stilteruimte. Hartverwarmende gebaren die wij in 
grote dank aanvaarden. Net zoals de vrijwilligers die hun vrije tijd 
besteden aan deze dagkapel beschouwen dit allemaal als geschenken uit 
de hemel die ons doen beseffen hoe rijk we zijn! We hopen dat er in 
Ouderkerk veel gebruik gemaakt zal worden van deze ruimte en houden 
u op de hoogte van de vorderingen. Maar nog leuker is het als u een 
kijkje komt nemen!   
 
 
 
 

Concert 
 
Op zondagmiddag 24 april a.s. zal het Ouderkerks Kleinkoor 
een concert geven in de Nieuwe Kerk te Ouderkerk a.d. Amstel. 
Het koor zingt een requiemmis en een motet van de 16 de eeuwse 
Spaanse componist Tomas Luis de Victoria. 
Ook wordt werk uitgevoerd van latere componisten als Samuel 
Sebastian Wesley en John Stainer en de orgelbegeleiding bij deze 
koormuziek wordt verzorgd door Eric Jan Joosse. 
Het koor staat onder leiding van dirigent Ton Gerlof 
Aanvang van dit concert: 15.30 uur. 
Collecte bij de uitgang. 
 

Website 
 
Bezoek onze interactieve website: www.kerkenouderkerk.nl voor 
het laatste nieuws, de tijden van de vieringen, om allerlei foto’s te 
bekijken, te lezen in de kerkbibliotheek, bij onze buren te snuffelen, 
waardevolle links te bekijken of zomaar……………!  
 
Graag wil ik u attent maken op de kerkbibliotheek van onze website. 
Hierin staan reeds een aantal interessante artikelen. Bij deze wil ik u 
tevens uitnodigen om ook een waardevol "schrijven" te publiceren. 
Heeft u een mooi gedicht of lied misschien of kent u een goed boek of 
goede film, het maakt niet uit, als het waardevol is voor anderen, schrijf 
erover en wij publiceren het met plezier in onze web-bibliotheek. Past 
uw artikel niet in de reeds aanwezige categorieën? Er wordt dan 
simpelweg een nieuwe categorie aangemaakt. 
Indien u wilt kunt u uw artikel geheel anoniem versturen door gebruik 
te maken van "Nieuws inzenden" zonder uw naam te vermelden. 
Vermeld dan in de titel dat het om een stukje voor de kerkbibliotheek 
gaat. Wij zien uw schrijven graag tegemoet. DOEN! Zo bouwt u zelf 
mee aan website en aan de parochie!  
Webmaster Ron Korrel 

http://www.kerkenouderkerk.nl
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Paastijd. 
 
Sinds de vierde eeuw wordt de periode vanaf Eerste Paasdag tot en met 
Pinksteren ‘de paastijd’ genoemd. Aanvankelijk werd deze liturgische 
tijd aangeduid als de periode van ‘de vijftig dagen’. Dit veranderde toen 
de naam ‘de vijftigste dag’ werd gereserveerd voor het hoogfeest van 
Pinksteren zelf. 
 
‘Eén feestdag’ 
In de liturgie die in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie werd 
vernieuwd, heeft men de meer oorspronkelijke zienswijze voor de 
paastijd willen herstellen. In de eerste eeuwen van het christendom 
werd deze tijd gezien als één grote vreugdevolle feestdag. 
Tertullianus zegt in de derde eeuw dat deze dagen met grote vreugde 
gevierd moeten worden en samen ‘één feestdag’ vormen. Deze ene 
feestdag heeft – naar het woord van de heilige Ireneüs, de bisschop van 
Lyon (130-200) – dezelfde draagwijdte als de zondag. Daarom staat er 
in nr. 22 van de Algemene Normen voor het liturgisch jaar: “De vijftig 
dagen vanaf de zondag van de verrijzenis tot en met pinksterzondag 
worden in vreugde en blijdschap gevierd als was het één feestdag of 
liever ‘één grote zondag’.” 
 
Antwoordpsalm 
Deze ene dag van vijftig dagen, is de dag “die de Heer heeft gemaakt, 
wij zullen hem vieren in blijdschap”, zo wordt gezongen in vers 24 van 
psalm 118, de paaspsalm bij uitstek. Het is de psalm die de 
antwoordpsalm is op het paasfeest en die ook op elke zondag gezongen 
wordt in het getijdengebed als een uitdrukking dat de zondag het 
wekelijkse paasfeest is. Wij zingen onze feestvreugde over de 
verrijzenis van Christus uit in het op dit psalmvers geënte lied van Huub 
Oosterhuis ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’. 
Uit de veranderde telling van de zondagen van de paastijd blijkt 
eveneens dat deze liturgische tijd één feestdag is: “De zondagen van 
deze tijd worden als even zovele zondagen van Pasen beschouwd, en na 
de zondag van de verrijzenis worden zij 2e, 3e, 4e, 5e, 6e en 7e zondag 
van Pasen genoemd; deze heilige vijftigdagentijd wordt besloten met de 

zondag van Pinksteren” (Algemene Normen, nr. 23). Het verschil zit 
vooral hierin dat vroeger gesproken werd over de zondagen na Pasen en 
nu zegt men: zondagen van Pasen. 
 
Evert de Jong 
 
 

Aktie Kerkbalans 
 
Stand van zaken Kerkbalans per 16 maart 2005 
 
Totaal toegezegd:  €  40.244,37 
Totaal ontvangen  €  21.988,33 
Nog te ontvangen  €  18.256,04 
 
Het toegezegde bedrag ligt ongeveer € 1.000,00  
lager dan vorig jaar. Echter nog niet alle intekenformulieren zijn terug 
ontvangen. Wij hebben dus goede hoop dat het eindbedrag hoger uit zal 
komen. 
Vriendelijk verzoek aan die parochianen, welke hun formulier nog niet 
hebben teruggezonden dit als nog te doen. 
 
  
Girorekeningnummer:  290535 
Bankrekeningnummer: 3518.06.210 
 
Vriendelijke groeten namens commissie Aktie Kerkbalans, 
 
Cor Jansen. 
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Wereldgebedsdag 
 
In het jubileumjaar, “75 jaar Wereldgebedsdag Nederland” werd de 
oecumenische viering in Ouderkerk gehouden op vrijdag 4 maart j.l. om 
19.30 uur in de Nieuwe Kerk. 
Het thema was: 'laat je licht schijnen'. Aretha Fedak, grafisch 
kunstenares en schilderes in Polen, ontwierp de afbeelding op de 
voorkant van het boekje. Het stelt een heuvel voor, in donkerblauw (de 
kleur van de oecumene) en geel (de kleur van warmte, licht), verlicht, 
geïnspireerd door Mattheüs, hfdst. 5:13 -16, waarin staat: 'een stad op 
de heuvel kan niet verborgen blijven'. 
Het licht laten schijnen over deze viering met als voorganger Rineke 
van Doorn, die stage loopt bij de gemeente van de Nieuwe Kerk, terwijl 
de muzikale omlijsting werd verzorgd door Eric Jan Joosse. 
Er was brood en zout, dat symbool staat voor de gastvrijheid en 
vriendschap in Polen. 
De viering, die voorbereid was door vrouwen uit Polen, besteedde 
aandacht aan de strijd tegen vrouwenhandel, hulpverlening aan 
verslaafden en jeugdprojecten in Polen. 
Gasha, een jonge poolse vrouw sprak de woorden: 'szczesc boze', 
wat betekent: 'wij wensen u Gods zegen'. Met deze woorden begroetten 
wij elkaar ook in deze viering. 
In de overweging hield de voorganger ons voor. Vooral ons licht te 
laten schijnen over en voor elkaar. Om elkaar te gedenken en zorg te 
hebben voor elkaar. Dit straalt ook uit naar anderen. Het 'Onze Vader' 
werd èn in het Pools èn in onze taal gebeden. 
Ondanks, dat de opkomst minimaal was, waarschijnlijk door de 
sneeuw, was het een intieme sfeervolle viering. 
Na afloop was het een gezellig samenzijn met koffie en brood in de 
consistoriekamer. 
De opbrengst van de collecte was € 78.25, waarvoor onze dank. 
Graag zien wij u tegemoet in de oecumenische gezinsviering in juni. 
 
Namens de Raad van Kerken. 
Tonny Broersma 

Nieuwe Tijden, Samen Kerk. 

Op 1 januari jongstleden is het project samenwerking van 
migrantenparochies en territoriale parochies gestart. In de 
dekenaatsvergadering van 9 december 2004 werd de beoogde 
samenwerking door Vicaris-Generaal Mgr. De Groot al aangekondigd, 
daarna ontvingen alle parochies een brief d.d. 24 december 2004 
waarmee Mgr. J.M. Punt een en ander schriftelijk bevestigde. De 
samenwerking zal gestalte gaan krijgen in het al lopende proces van 
regiovorming, pater G. Timmermans S.M.A. gaat als projectleider de 
samenwerking begeleiden. 

In de dekenaatsvergadering van 9 december 2004 ontstond ook het 
idee om de beoogde samenwerking feestelijk te vieren. Daarom 
nodigen wij hierbij van alle parochies, zowel allochtoon als 
territoriaal, een ruime delegatie uit voor een feestelijke 
eucharistieviering waarin Mgr. Punt ons zal voorgaan op 
Zondag 24 april 2005 om 10.30uur in de Vredeskerk, 

Pijnackertraat 9 

 

Gesprek bij de koffie 

 
Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op 
de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over 
geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen 
beleving aan de hand van een stelling, een tekst of iets wat u zelf wilt 
inbrengen. Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan 
koetjes en kalfjes is van harte welkom op donderdag 7 april om 10.00 
uur in de pastorie.  
 
Pastor Kiki Kint 
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Benefietconcert t.b.v de Zusters Augustinessen 
  
Hierbij vragen wij uw welwillende aandacht voor een zeer bijzonder 
benefietconcert, en wel ten bate van de Zusters Augustinessen van Sint 
Monica in de Amsterdamse Warmoesstraat. U allen waarschijnlijk niet 
onbekend! 
Dag in dag uit staan de zusters klaar voor hun medemens met raad en 
ook veel praktische daad. 
Om hun werk te kunnen blijven doen is in 2004 begonnen met een 
grondige verbouwing van het klooster......... maar hiervoor is meer geld 
nodig dan de congregatie kan opbrengen. Een aantal buurtbewoners die 
betrokken zijn bij de zusters en hun werk, heeft daarom een stichting 
opgericht "Geef de zusters een Lift" om geld bijeen te krijgen voor de 
verbouwing en om ook in de toekomst mee te helpen aan het financieel 
ondersteunen van het werk van de zusters. 
  
Op zondag 3 april vindt in het Grand Hotel Krasnapolsky daarom op 
2 tijdstippen een prachtig 'licht-klassiek'benefietconcert plaats met 
medewerking van een dertigtal gerenommeerde musici. Kaarten kosten 
20 euro en de opbrengst komt volledig ten goede aan de Zusters 
Augustinessen. 
  
Wij hopen dat u in uw gemeenschappen aandacht aan dit concert wilt 
besteden en dat wij velen van u mogen begroeten op 3 april a.s. 
Namens de organisatie van de Stichting 'Geef de zusters een Lift' en 
namens de zusters Augustinessen van St Monica heel hartelijk dank! 
  
Met vriendelijke groet namens het bestuur van het Dekenaat 
Amsterdam en het Dekenaal Centrum 
  
Dea Broersen 
Guido Smit 
 
 
 

Zondagmiddag-inloop Dienstencentrum. 
 

De eerstvolgende inloopmiddagen zijn op  
zondag 20 maart en  24 april 

De tijd is van 
14.00 uur tot 16.00 uur 
in het Dienstencentrum. 

Koffie en thee zijn gratis, het drankje moet worden betaald. 
ùùùùù 

 
 
 

Bericht van de redactie. 
De kopij voor het mei-nummer kunt u t/m donderdag 14 april 
inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18. 
 

 
Schoonmaken kerk. 

De kerk wordt weer schoongemaakt op  
woensdagmiddag 13 april om 13.00 uur. 

Mogen wij weer een beroep op u doen? 
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet . 
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Koers op Keulen. 

 

13 t/m 22 augustus - Wereldjongerendagen 
 
 
Keulen in de zomer van 2005 is dé plaats om te 
zijn! Van 16 t/m 21 augustus vindt hier de 20ste 
editie van de Wereldjongerendagen (WJD) 
plaats. 
 
Wereldjongerendagen, wat zijn dat? 
De WJD is een megafestival, viering en ontmoeting inéén die om de 
paar jaar plaatsvindt en  waaraan alle jongeren tussen de 16 en 30 jaar 
kunnen deelnemen. Vijf dagen lang vindt er een grootschalig 
programma plaats waarin ontmoeting, geloof en ontspanning centraal 
staan. Zo is er gelegenheid voor persoonlijke bezinning, deelname aan 
sociale projecten, geloofsvorming en vieringen.  
De Wereldjongerendagen zijn ook dagen van ontspanning, met tijd 
voor het bezoeken van culturele festivals, muziekconcerten en 
theatervoorstellingen, film en nog veel meer. 
Voorgeschiedenis 
Sinds 1986 komen honderdduizenden jongeren uit de hele wereld 
samen voor de Wereldjongerendagen. Deze grootschalige ontmoeting 
vindt steeds in een ander gastland plaats en waar mogelijk roulerend per 
continent. Zo werden de Wereldjongerendagen eerder gehouden in 
Rome, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, 
Manilla, Parijs, Rome en Toronto. Dit keer is Duitsland aan de beurt en 
naar verwachting zal Keulen één miljoen jongeren verwelkomen! 
Koers op Keulen 
De bisdommen Haarlem en Rotterdam hebben het initiatief genomen 
om een reis te organiseren onder de naam 'Koers op Keulen'. De 
heenreis zal uniek zijn: in drie dagen wordt, deels per boot en deels per 
bus, de afstand naar Keulen afgelegd. Onderweg worden interessante en 
inspirerende plaatsen bezocht waaronder Nijmegen, Xanten en 

Duisburg. De reis duurt van 13 t/m 22 augustus en is bedoeld voor alle 
jongeren uit de bisdommen Haarlem en Rotterdam. 
Wijs op reis 
Heb je al zin gekregen of twijfel je nog? Hieronder een aantal data waar 
je je laatste twijfels kan laten wegvaren of alvast je reisgenoten kunt 
ontmoeten: 
20 maart 2005: Palmzondagviering samen het met bisdom 

Rotterdam in Oegstgeest (H. Willibrordparochie, 
Rhijngeesterstraatweg 35). De dag duurt van 
12.15- 17.00 uur en heeft als thema: "Waar 
vertrouw jij op?" Dit thema zal uitdrukking 
krijgen in workshops, sport & spel, gebed, 
muziek en dialoog. Alle jongeren van 15 tot en 
met 30 jaar zijn van harte welkom! 

23 april 2005: Dag van de solidariteit met acties voor jongeren die om 
financiële redenen niet mee zouden kunnen naar de Wereldjongerendagen. 
Vraag een informatiepakket aan bij: mbrouwer@bisdomhaarlem.nl 
26 juni 2005: Kennismakingsdag voor alle deelnemers in 

Rijswijk 
Alles op een rijtje 
Wanneer: 13 t/m 22 augustus Koers op Keulen 
Wie:  Alle jongeren in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar 
Kosten: €370 , incl: de reis van en naar Keulen, het eten, het 

verblijf, het WJD programma en een 
solidariteitsbijdrage. Excl: reisverzekering, 
ziektekostenverzekering en zakgeld. (Subsidie van €100 
aan te vragen bij het bisdom). 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Brouwer, 
010 - 4148213 /  
023-5112635 of mail naar mbrouwer@bisdomhaarlem.nl 
Zie ook www.koersopkeulen.nl of www.wjd.nl 
 
 
 
 
 
 

Koers op Keulen  
13-22 aug. 

mailto:mbrouwer@bisdomhaarlem.nl
mailto:mbrouwer@bisdomhaarlem.nl
http://www.koersopkeulen.nl
http://www.wjd.nl
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Beknopt jaaroverzicht 2004 van uw PCI. 
 

De goedkeuring van de jaarrekening 2003 door het Bisdom Haarlem 
werd december j.l. ontvangen, maar inmiddels is ook het jaar 2004 
afgesloten. 
Ik wil u hierbij een kort overzicht geven van de ondersteuning die uw 
PCI in 2004 aan de diverse projecten heeft kunnen geven: 
Inkomsten: naast de bekende inkomsten uit het vermogen, werden er 
extra middelen verkregen uit: 
* Kerstcollecte 2003 Є 1660,-- 
* Hayat-E-Nau Є   450,-- 
* Diaconale Zondag Є   250,-- 
* Collecte War Child  Є   300,-- 
De kerstcollecte 2003 is volledig voor het gehandicaptenhuis in Albanie 
bestemd. 
De andere uitgaven die werden gedaan betroffen: 
* Bloemen/Fruit voor zieke/alleenstaande parochianen Є 200,-- 
* Bisdom Haarlem: diaconale projecten   Є 350,-- 
^ Dekenaat Amsterdam: diaconale projecten  Є 300,-- 
^ Hayat-E-Nau Pakistan:gehandicaptenproject  Є 450,-- 
^ Stipendium: mislezingen voor parochianen  Є 120,-- 
^ Individuele hulpverlening diverse personen  Є 900,-- 
 
Uw PCI krijgt in toenemende mate verzoeken om ondersteuning en de 
meeste van die verzoeken verdienen het ook om positief te worden 
beantwoord, maar de middelen van uw PCI zijn beperkt. 
Indien u de PCI wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken 
op bankrekening 3518.01.162 t.n.v. de PCI H. Urbanus bij de RABO 
bank. 
Uw bijdrage is mogelijk  fiscaal aftrekbaar als “gift” en u kunt er van op 
aan dat alle middelen zeer doelmatig worden besteed en dat de 
organisatiekosten gegarandeerd nul euro bedragen. 
Bij voorbaat dank voor uw toekomstige ondersteuning,  
Namens de PCI – penningmeester M. den Blanken 
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    Liturgie-agenda.        24-03 t/m 05-05.  
Datum. Tijd.  Voorganger .     Bijzonderheden. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24-03  19.30  Pastor G. van Tillo     Eucharistieviering.  Elckerlyc.          Witte Donderdag. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25-03  15.00  Pastor K. Kint p.w.& leden gezinsdienst.      ’t Kwetternest.            Kruisweg. 
  19.30  Pastor K. kint p.w.     Gebedsdienst.  Caeciliakoor.          Kruishulde. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26-03  22.00  Pastor G v. Tillo&Pastor K. Kint p.w.  Eucharistieviering.  Elckerlyc.                       Paaswake. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27-03       10.00  Pastor A. Fritschy&Pastor K. Kint.  Eucharistieviering.  Caeciliakoor.       1ste Paasdag. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28-03     GEEN VIERING.                  2de Paasdag. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02-04  19.00  Pastor G. van Tillo     Eucharistieviering.  Piano en zang. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
03-04      10.00  Pastor G. van Tillo     Eucharistieviering.  Caeciliakoor.                           2de zon.v.Pasen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
09-04  19.00  Pastor K.Kint. p.w.     Woord en comm.viering. Piano en zang. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10-04      10.30  Pastor J.Adolfs.     Eucharistieviering.  ’t Kwetternest.   3de  zon.v.Pasen 
       1ste H.Communie. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16-04  19.00  Pastor N.Reuzenaar.     Eucharistieviering.  Piano en zang. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17-04      10.00  Pastor N.Reuzenaar.     Eucharistieviering.  Caeciliakoor.      4de zon.v.Pasen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23-04  19.00  Pastor K.Kint p.w.     Woord en comm.viering. Piano en zang. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24-04      10.00  Pastor G. van Tillo.     Eucharistieviering.  Caeciliakoor.      5de zon.v.Pasen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30-04  19.00  Pastor K.Kint. p.w.     Woord en comm.viering. Piano en zang. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
01-05      10.00  Pastor K.Kint. p.w.     Woord en comm.viering. Caeciliakoor.      6de zon.v.Pasen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DON.05-05   Pastor G. van Tillo.     Eucharistieviering.  Caeciliakoor.            Hemelvaartsdag. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


