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Adressen Urbanusparochie. 
 
Pastoraal Werkster  Mw. K.Kint-van Os        4961320 
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. 

        ADVENT 

 
Waar zal ik……………… 

 
Waar zal ik je vinden, God, 
als ik niet opensta 
voor ’t komen van jouw Zoon. 
Als in mijn hart geen plaats is 
voor bevrijding 
en in mijn hand geen ruimte  
voor een milde mensenhand? 

 
Waar zal ik Je vinden, God, 
als ik mijn leven richt 
naar zoveel schijngeluk 
en als mijn ogen zijn gesloten 
voor ’t komen van jouw licht? 

 
Waar zal ik Je vinden, God,  
als ik me niet laat vinden, 
keer op keer, 
door Jou en door Jouw Zoon, 
die komt vandaag en telkens weer? 

 
Waar zal ik Je vinden, God, 
als ik niet hoor je stem 
diep in mijn hart, 
als ik niet luister 
naar wat Jij mij te zeggen hebt 
in ieder mens, die klein en broos 
en weerloos is in deze tijd? 
 

Laat ons in de komende Advent met open ogen en een kloppend hart, 
verlangen, luisteren en bidden opdat Gods rijk van vrede komen gaat. 
Ik wens u allen een hele goede voorbereiding toe op Kerstmis 2004. 
Met vriendelijke groet, pastor Kiki Kint.  

mailto:Urbanusparochie@xs4all.nl
http://www.kerkenouderkerk.nl
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Wel en wee in de parochie 
 
Door het doopsel werden in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 

Linde Monica Johanna Maria 
dochter van de heer en mevrouw M.A.M. Koenders-van Benthem 

                                                        Kon. Wilhelminalaan 4, 
Jasper  Petrus 

zoon van de heer en mevrouw R.L. Albers-Bouterse, 
                                                   Jan Benninghweg 61, 

Anna Marie 
dochter van Dhr. en mevr. Baudewijns - van der Horst 
              Dijkgraaf 306. 

Ñ 
 

ã 
Verhuisd naar Theresia zorgcentrum 
Mevr. Van Hoften uit de Drieburg 113 
 
Weer thuis van de hospice-afdeling van het Theresia zorgcentrum 
Mevr. J. de Jong, Abraham Rademakerstraat 5 
 
Opgenomen in verpleeghuis het Zonnehuis te Amstelveen 
Mevr. Keizer van ’t Theresiahof 7 
 
Opgenomen in het V.U. ziekenhuis te Amsterdam 
Jos Stuyt, Jan Persijnstraat 1 
 
Wij wensen hen Gods kracht en ontferming toe. 
 
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. 
 

Van de bestuurstafel 
 
Woensdag 10 november is het bestuur weer in vergadering bijeen- 
geweest. Het begin van deze vergadering stond in het teken van 
kennismaking met 1 van de werkgroepen, regelmatig zal n.l. een 
vertegenwoordiging van een werkgroep worden uitgenodigd om te 
komen vertellen over hun werk. 
Dit keer was de PCI hiervoor genodigd. Deze commissie doet haar 
goede werk in stilte en anoniem. Zij vragen de parochie om wanneer 
men noden signaleert dit te melden aan één van de leden, opdat zij actie 
kunnen ondernemen. 
Na dit gesprek is het bestuur verder gegaan met de normale vergader- 
agenda. Als belangrijkste punten kwamen aan de orde de samenwer- 
king in de regio en het beleid ten opzichte van de onroerende goede- 
ren, buiten het kerkgebouw en pastorie. 
Als voornaamste punt betreffende de gebouwen kwam naar voren: 
moeten wij als parochie deze gebouwen in eigendom houden? Gezien 
de financiële positie van de parochie is dit een heikel punt. 
De parochie zit met de restauratie van het orgel en het kerkgebouw de 
komende jaren voor zeer grote uitgaven. 
Het bestuur is er dan ook nog uit over wat te doen. 
De samenwerking in de regio krijgt steeds vastere vormen. In het 
Kerstnummer van het Parochieblad zal een gemeenschappelijke ver- 
klaring komen van de 5 parochies. 
Tot zover enkele mededelingen van het bestuur. 
Ik zal ongetwijfeld wel wat vergeten zijn, maar dat kan dan weer bij het 
volgende bericht. 
Cor Jansen, 
(secretaris)       
 
 
 
 
 
 

Restauratie kerk en orgel 
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In dit laatste nummer van het jaar nog een aantal zaken op een rijtje. 
1. In de periode van 20 tot 30 september werd het orgel gedemonteerd 
en voor restauratie vervoerd naar het atelier van de firma Verschueren 
in Heythuysen. Het orgel wordt in volle luister terug verwacht in najaar 
2006. 
2. Nu het orgel weg is, resten ons de foto's. Nieuwe foto's van het orgel 
zijn opgenomen op de website www.kerkenouderkerk.nl. Ook zijn wij 
sinds kort vertegenwoordigd op de grote prestigieuze internet site 
www.orgelsite.nl, waar wij ons bevinden in het gezelschap van zo'n 
1300 orgels uit Nederland en het nabije buitenland. Wij brengen het 
enige Vollebregt Junior orgel in. 
3. Naast de foto's is er de Vollebregt CD waarvan inmiddels meer dan 
100 exemplaren zijn verkocht. Zit u om een idee verlegen dan is het 
goed te weten dat de CD nu uit voorraad leverbaar is als welluidend 
Sinterklaas of Kerstgeschenk. 
4. De stichtingen Urbanus en Vollebregt zijn verheugd te kunnen 
mededelen de steun te hebben verworven voor het bereiken van hun 
doelstellingen van een aantal prominente personen uit onze omgeving, 
verenigd in een Comité van Aanbeveling. Tot het Comité zijn reeds 
toegetreden prof. dr. H.A.M. van Alphen, voorzitter CDA Ouder-
Amstel, ds. J. de Heer, predikant Nieuwe Kerk, mevrouw A.M. Nagel, 
lid Provinciale Staten Noord-Holland, de heer J.R.A. Nawijn, 
burgemeester Ouder-Amstel (in alfabetische volgorde). 
5. De stichtingen Urbanus en Vollebregt zijn door de Belastingdienst 
officieel erkend als instellingen ter beoging van een algemeen nut in de 
zin van artikel 24 van de wet op Successie en Schenkingsrecht. Dit 
geeft de zekerheid dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn bij de opgave 
inkomstenbelasting. Nu het jaar ten einde loopt kunt u door een snelle 
schenking nog een aftrekpost creëren. 
6. De schenker van 500 Euro die anoniem wenst te blijven wordt langs 
deze weg van harte bedankt. 
7. Per brief van 5 november 2004 heeft Gedeputeerde Staten Noord-
Holland de Rijksdienst Monumentenzorg verzocht het subsidiabele 
bedrag voor de orgelrestauratie te verhogen van de huidige €230.426 
naar €310.443. Daarmee komen ook de kostenstijgingen uit de laatste 

jaren voor subsidiering in aanmerking. Dit zou ons een bedrag van 70% 
van €80.017 = €56.012 opleveren. Dit goede bericht is echter pas 
definitief als het advies leidt tot een officiële beschikking. Daar kijken 
we naar uit. Overigens blijft ook in deze gunstige situatie een bedrag 
van ruim €93.000 voor rekening van de Parochie gesteund door orgel 
sympathisanten. Ons beroep op uw vrijgevigheid blijft dus van kracht.  
8. In het financieel jaarverslag 2004 dat binnen enige maanden gaat 
verschijnen zult u een verantwoording aantreffen van de ingezamelde 
steungelden. De actuele stand van zaken voor de restauratie projecten 
van zowel kerk als orgel is vanaf heden ook af te lezen op de 
"thermometers" die achter in de kerk een plaats hebben gevonden. 
9. Ook voor de restauratie Cuypers kerk zijn recent belangrijke stappen 
gezet. Voor dit laatste nieuws wordt verwezen naar de mededelingen 
elders in dit blad. 
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt 
 

Kerstconcert "Cantate Deo" 
 
Op zondag 12 december 2004 geeft het koor "Cantate Deo" een 
kerstconcert in de Nieuwe Kerk te Ouderkerk aan de Amstel. 
Er worden werken voor de kersttijd uitgevoerd van Willem Vogel, 
Vincent Lübeck, Hans Leo Hassler en ook de prachtige cantate  
"O anima festina" van Giacomo Carissirni. 
Tevens worden delen uit de Bachcantate "Erschallet ihr Lieder" ten 
gehore gebracht. 
Het concert begint om 15.30 uur.  
Medewerking wordt verleend door Femi en Arianne de Groot, fluit, 
Martijn Mansvelder, cello, en Eric Jan Joosse, orgel. 
Het geheel staat zoals vanouds onder leiding van Willem Vogel. 
De toegang is vrij en na afloop van het concert wordt er bij de uitgang 
een collecte gehouden. 
 
 
 

http://www.kerkenouderkerk.nl
http://www.orgelsite.nl,
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Beheer gebouwen en terreinen 
 
Op de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken naar de leden van 
de Stichtingen Urbanus en Vollebregt en naar de commissies restauratie 
Urbanus en Vollebregt. Door al deze mensen wordt veel tijd en energie  
besteedt aan de projecten. Veel vergaderingen, veel gesprekken met 
mensen die ons financieel willen steunen. Het maken van cd’s . 
Gesprekken met ambtenaren van gemeente en medewerkers van het 
bisdom Haarlem enz. enz. 
De u allen bekende heer B.Sanders is een persoon die de werkgroep 
restauratie Urbanus met veel enthousiasme leidde. Maar de heer 
Sanders zal het stokje van voorzitter van deze commissie binnenkort 
overdragen aan mij. De heer Sanders zal nog wel als adviseur voor deze 
commissie beschikbaar blijven. 
Het is bekend welke bedrijven de werkzaamheden “restauratie1e fase” 
zullen gaan uitvoeren . 
Het glas in loodwerk wordt verricht door de firma Kole. 
Het leidekkerwerk wordt verricht door de firma Engelberts. 
Het aannemerswerk wordt verricht door de firma Abma en Ursem. 
Begin 2005 zal een start gemaakt worden met de werkzaamheden. 
Natuurlijk zal u als kerkganger enige hinder van de werkzaamheden 
ondervinden, maar wij als bouwcommissie zullen in samenspraak met 
de uitvoerenden trachten de overlast tot een minimum te beperken. 
Er zal een kapvergunning aangevraagd worden voor twee “zieke” 
bomen . Een boom staat op de rand van het kerkhof en het kerkplein en 
de andere boom staat voor de ingang van het kerkhof. 
Ik zal u regelmatig op de hoogte houden van de 
restauratiewerkzaamheden. 
 
Met vriendelijke groet 
Dick Wessel 
Bestuurslid – beheer gebouwen en terreinen- 
 
 
 

kkkeeerrrssstttmmmuuusssiiicccaaalll   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

MMMiiiccchhhiiieeelll   eeennn   dddeee   hhhooouuutttsssnnniiijjjdddeeerrr...   
   
Een sprookjesachtig verhaal waarin houten 
poppen door twee feeën in beweging komen. 
 

Verteld, gedanst en gespeeld door kinderen. 
Voor kinderen, maar grote mensen zijn ook 
welkom 
 

Ben je nieuwsgierig geworden naar de musical? 
Kom dan maar kijken. Vooraan, in de kerk, zijn de 
plaatsen voor kinderen dus je kunt het goed zien. Het 
duurt ongeveer een uur. 
  

op vrijdag 17 december  
in “de Nieuwe kerk” aan het Kampje. 

De kerk is open vanaf 18.30 uur. en………… 
Het kost helemaal niets. 

 
 
 

Raad van kerken Ouderkerk a/d Amstel 
www.kerkenouderkerk.nl 

http://www.kerkenouderkerk.nl
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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. Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan 
koetjes en kalfjes is van harte welkom op donderdag 2 december om 
10.00 uur op de pastorie. Die ochtend gaan we met elkaar in gesprek 
over de bijbel, de achtergrond van dit prachtige boek, het ontstaan, de 
verschillende genres enz.  Hoogst actueel nu de gloednieuwe 
bijbelvertaling onlangs is verschenen.  

Voorbericht 
 
Het Neva Ensemble uit St. Petersburg is weer in het land. Voor de 
derde maal in successie doen deze voortreffelijke zangers en 
zangeressen onze parochiekerk aan. 
In afwijking van de twee vorige keren, toen zij op zondag optraden, 
zetten zij nu de viering op de zaterdagavond luister bij. Het gaat om de 
Eucharistieviering op zaterdagavond 8 januari 2005 as. om 19.00 uur. 
Pastor van Tillo zal de voorganger zijn. 
Nadere berichten volgen in het kerstnummer van ons parochieblad. 
C.J.Broers 
 
 

Als voorbereiding op Kerstmis nodigen wij U van harte uit voor een 
bezinnende viering op dinsdag 21 december om 19.30 in onze eigen 
Urbanuskerk. Om hier samen te komen met verlangen naar 
Bethlehem, waar God vlak bij ons staat om ons geloof in daden te 
veranderen.  
Ik hoop U van harte in deze viering te mogen begroeten.  
 
Met hartelijke groet, pastor Kiki Kint 
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"Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte" 
 (Efeziërs 5,19b). 

 
22 November Feest van de Heilige Caecilia, maagd en martelares. 
St. Caecilia wordt sinds de Middeleeuwen vereerd als de patrones van 
de kerkmuziek. Vele kerkkoren en muziekkorpsen dragen haar naam. 
Muziek is een bijzondere taal. Naar muziek luisteren en/of zelf muziek 
maken: het kan heel fascinerend zijn. “Een mooie H. Mis zingen met 
Kerstmis” dat is de wens van ons Caeciliakoor. Daarom bent u van 
harte welkom – als lid of tijdelijk lid -  op de decemberrepetities: 
 dinsdagmiddag 30 november. 
   7, 14, 21 december. Steeds om 14.00 uur. 
De generale repetitie is op donderdagavond 23 december 19.45 uur. 
Alle repetities vinden plaats in het parochiehuis Achterdijk 3. 
 
Zoveel hoofden, zoveel zinnen, luidt een spreekwoord. 
Voor iedereen en elke gelegenheid is er passende muziek te vinden: 
bruiloftsmuziek, zeemansliedjes, Top-40, klassiek, enzovoorts. 
Naast de wereldse klanken is er dan ook nog kerkmuziek. Heel bij- 
zonder zijn de prachtige Gregoriaanse gezangen. De teksten zijn 
rechtstreeks aan de Vulgaat (de Latijnse vertaling van de bijbel) ont- 
leend, veelal uit de Psalmen. Natuurlijk zijn er ook mooie Nederland- se 
gezangen. 
Wie in de kerk zingt - al of niet in een koor - of het orgel bespeelt, doet 
dat niet ter ere van zichzelf. Wij zingen en spelen ter ere Gods, want Hij 
is het aan wie alle eer toekomt. Ons zingen of spelen moet een muzikaal 
gebed zijn. Of je nu zingt of orgel speelt, het musiceren schermt even af 
van de dagelijkse zorgen. Wie van ganser harte zingt en speelt voor 
God, is met zijn/haar hart bij de Heer. 
De bijbel staat vol met lof-, dank-, smeek- en aanbiddingsliederen. 
Voornamelijk in de Psalmen, waarvan de meeste van koning David zijn 
en enkele van Asaf. Bekend is ook de lofzang van Maria, het 
Magnificat (zie Lucas 1,46-55). Een zuivere stem is niet beslissend, 
want wél of niet goed kunnen zingen: met een liefdevol hart Gods lof 
willen zingen en Hem daarmee willen eren en aanbidden, is als een 
mooie parel aan Gods troon. Ons zingen en spelen moet een zachte 

helende balsem zijn voor Christus' wonden, die Hem zijn toegebracht 
door de spot, smaad en hoon van Zijn vijanden. Bij God valt nie-mand 
uit de toon. Kerkliederen zingen is ook een manier van verkon- digen: 
liederen met een duidelijke boodschap. 
Koorzanger of gewoon kerkganger: onze stem hebben wij van God 
gekregen. Daarmee mogen wij Hem al zingende loven, prijzen en 
danken. Zingend met een toonladder de hemel tegemoet. "Brengen wij 
dank aan de Heer onze God. - Hij is onze dankbaarheid waardig." In de 
kerkmuziek moet God toonaangevend zijn: Hij voert immers de 
boventoon. 
 
 
 
 
 

Collecte "Kinderkerstfeest" 
 
Zoals gebruikelijk zal op de eerste Adventzondag een collecte gehou- 
den worden voor ons  "Kinderkerstfeest", dat gehouden zal worden op 

vrijdag 17 december a.s. om 19.00 uur. 
 
Door de jaren heen is bekend, dat voor de kindermusical, heel veel 
georganiseerd moet worden. Niet altijd is het mogelijk om bestaande 
kleding en/of decors te gebruiken. Daarom moet er vaak nieuwe kle- 
ding voor deze acteurs gemaakt worden, terwijl ook de geluidsver- 
zorging veel geld kost en dan praten we nog niet over decors. 
In onze beide kerken, in de Urbanusparochie en in de Nieuwe kerk, 
wordt daarom voor dit project, een deurcollecte gehouden op de eerste 
Adventzondag. 
de Raad van Kerken 
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   Welke ster volg jij?  
 
“Je ster volgen”: heb je daar wel eens over nagedacht? Wat betekent 
het voor jou: wat is de ster in jouw leven, wat bepaalt de koers in jouw 
leven? Misschien is dat voor jou Marco Borsato, of een bekende 
voetballer. Er zijn ook mensen die het voorbeeld van Moeder Teresa 
volgen, en voor daklozen en armen zorgen. En je hebt natuurlijk de drie 
koningen. Lang geleden gingen ze op reis, letterlijk achter een ster aan. 
Ze gingen op zoek om Jezus te vinden, en “kwamen om Hem te 
aanbidden” (dit is het thema van de Wereldjongerendagen 2005). 
  

Ben je tussen de 16 en 30 jaar? Wil je misschien naar de 
Wereldjongerendagen in Keulen (zomer 2005)? Kom dan op 
zondagmiddag 21 november naar Hoorn, Dekenaal centrum 
Wilhelminastraat 2e 
 of naar Delft, Nicolaas en Gezellenkerk, Raamstraat 78 op 12 
december. Beide dagen van 15.00 tot 17.30 uur. 

Deze dagen worden georganiseerd door jongeren van het bisdom 
Haarlem en bisdom Rotterdam als een eerste kennismaking op de 
Wereldjongerendagen.  
De beide bisdommen organiseren ook de reis ernaar toe, met de naam 
“Koers op Keulen.” Pastor Kint zou het fantastisch vinden wanneer 
enkele jongeren van de Urbanusparochie mee zouden koersen naar 
Keulen en daagt jullie uit! Ze wil niet alleen gaan! 
Je kunt mee met de boot, over de Rijn!  
De bedoeling van deze bijeenkomsten zijn om na te denken over de 
sterren in jouw leven. Verder willen we je wat vertellen over de 
Wereldjongerendagen (13-22 augustus 2005) in Keulen. Hier kun je 
ook al reisgenoten ontmoeten voor straks, en kennis met elkaar ma- 
ken. Je bent welkom om 15.00 uur voor een afwisselend programma. Er 
zal een video zijn over de Wereldjongerendagen, we zullen op een 
creatieve manier nadenken over de ster(ren) in ons leven, met elkaar 
uitwisselen en elkaar ontmoeten. Het duurt tot 17.30 uur. Maar als je al 

wat meer van de sfeer van de Wereldjongerendagen wil proeven, blijf 
dan gezellig eten!  

Voor meer info: www.KoersOpKeulen.nl, www.wjd.nl en pastor Kiki 
Kint. Foldertjes liggen achter in de kerk! 

 Logo Wereldjongerendagen Keulen 

   2005  
 

   

   

 

Korte versie WJD-gebed Keulen 2005 
 
Heer Jezus Christus, wij bidden U: 
zegen alle jonge mensen in heel de wereld. 
Toon U aan wie U zoekt of nog niet gelooft. 
Sterk ons die – zoals de Drie Koningen –  
altijd weer op weg willen gaan naar U, 
willen bouwen aan een beschaving van de liefde 
en allen nabij willen zijn die lijden. 
Vervul met uw heilige Geest iedereen 
die meewerkt aan de Wereldjongerendagen. 
Laat deze op voorspraak van Maria 
worden tot een feest van het geloof. 
 
Amen 

 
 
 
 

http://www.KoersOpKeulen.nl
http://www.wjd.nl
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Bijbelwerkplaats maandagmiddag en –avond  
13 december 

 
Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbelverhalen in het ‘hier 
en nu’, het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te 
krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze 
maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat 
het alleen voor hele serieuze mensen is.  De bijbel staat voor humor en 
we lachen ook heel wat af. 
Op het programma van de komende keer staat de bespreking van het 
zogenaamde kerstevangelie uit het evangelie naar Lucas 2:1-14 uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling. 
 
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail 
werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:  
jos.de.heer@hetnet.nl 
Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma). 
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31 
 

Bericht van de redactie. 
De kopij voor het kerst/januari-nummer kunt u t/m donderdag 09 
december inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18. 
 

Schoonmaken kerk. 
De kerk wordt weer schoongemaakt gemaakt op  
woensdagmiddag 15 december om 13.00 uur. 
Moge wij weer een beroep op u doen? Dit is de laatste schoonmaak van 
dit jaar. 
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet van het afgelopen jaar. Kunnen wij 
ook in 2005 weer op uw inzet rekenen? 

 
 

Orgel-cd in de schoen van Sint of onder de kerstboom 
 
Hoewel een prachtige St. Caecilia in glas-in-lood de koorzolder 
beschermt, heeft ook zij er weet van dat ons Vollebregt orgel nog wel 
enige tijd voor restauratie in Limburg verblijft. Met St. Ceacilia moeten 
ook wij als kerkbezoekers het doen zonder de sonore klanken en de 
majestueuze neogotische aanblik van het orgel. 
Zoals u weet, is er echter voor allen die juist in december hun aloude 
vertrouwde orgelspel dreigen te moeten missen een mooie CD 
uitgebracht, waarop organist Eric Jan Joosse op bijzondere wijze een 
zestal stukken vertolkt. Bij het spel van Eric Jan hoort menigeen het 
rijke religieuze verleden van de Urbanus-kerk meeklinken, maar komt 
ook de vraag op of het orgel nu werkelijk zo grondig moet worden 
gerestaureerd. Het orgelspel op de CD is immers een waarlijk genoegen 
voor ieders gehoor. 
 
Om het orgel echter niet verloren te doen gaan en voor de toekomst te 
behouden, is inderdaad een zeer grondige, maar helaas ook kostbare 
restauratie nodig. Op vele manieren wordt nu gepoogd om de 
financiering van de restauratie van het orgel veilig te stellen. 
En hierbij is, zoals u weet, ook gedacht aan het uitgeven van de CD, 
waarvan er tot op heden zo’n 100 zijn verkocht. 
Toch hoopt de ‘Stichting Vrienden Vollebregt Orgel’, dat dit nog pas 
een begin is en dat nog velen (mede misschien voor hun familieleden en 
kennissen) juist rond Sinterklaas en Kerstmis een CD willen kopen.  
De opbrengst van 12,50 Euro per CD komt volledig ten gunste van de 
restauratie van ons orgel en de aanschaf betekent niet alleen de 
verwerving van een mooi stuk muziek, maar ook een mooie herinnering 
aan wat eens was en over twee jaar weer zal zijn. 
 
U kunt de CD bestellen bij het parochiesecretariaat dan wel bij Phil 
Kint, Rondehoep Oost 31, tel. 4961320. 
 
 

mailto:jos.de.heer@hetnet.nl
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Kerstsamenzang 
 
Beste gemeenteleden en parochianen, 
 
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kan de 
kerstsamenzang, georganiseerd door de Raad van Kerken Ouderkerk dit 
jaar niet doorgaan. Alle mensen die we nu teleurstellen bieden we onze 
welgemeende excuses aan. 
Van dit bericht wil ik tevens gebruik maken om u de volgende vragen 
voor te leggen: 
- Wilt u de kerstsamenzang behouden zoals deze al jaren 

georganiseerd werd? 
- Bent u eigenlijk opgelucht omdat u zich in de drukke kersttijd nu 

niet verplicht voelt mee te doen? 
- Wilt u wel graag zingen maar vindt u dat de organisatie anders kan, 

of.........? 
Laat het ons aub. weten. De Raad van Kerken organiseert graag dingen 
waar mensen zich bij thuis voelen. Als u ideeën hebt laat het ons weten. 
Dat geldt overigens niet alleen voor de kerstsamenzang. 
We horen graag van u!  
Met een hartelijke groet,  
Adri Burger, tel. 4968371, e-mail a.burger-degeus@planet.nl. 
 

Zondagmiddag-inloop Dienstencentrum. 
 

De eerstvolgende inloopmiddagen zijn op  
zondag  21 november en 19 december. 

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 
 
 

 

Solidaridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.burger-degeus@planet.nl
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Nieuws uit het Kofschip. 
  
De laatste drukke maanden van het jaar zijn alweer aangebroken. 
Iedereen is druk bezig met het schrijven van de rapporten, hierop 
aansluitend de gesprekken met de ouders. 
De groepen 4 brengen nog een bezoek aan het concertgebouw. 
En dan………. Sint en zijn Pieten in het dorp en op het Kofschip. 
Dit zal net als de voorafgaande jaren weer een heel festijn zijn in en 
rond het Kofschip. 
Natuurlijk gaan de lessen gewoon door want geleerd moet er toch ook 
worden met of zonder pepernoten, al zal de school er toch wel enigszins 
anders uit gaan zien. 
Op 3 december kunnen wij een bezoek van Sint en zijn Pieten 
verwachten. 
Daarna zal alles vliegensvlug worden omgetoverd in een gezellige 
kerstsfeer. 
De kerstbomen zullen de grond uitvliegen en Maria en Jozef samen met 
het kindje Jezus zullen in het ruim te zien zijn. 
Op de vrijdagmiddagen zijn een aantal leerlingen uit de groepen 5-6-7-8 
o.l.v. twee moeders een korte kerstmusical aan het instuderen om 
tijdens het schoolkerstfeest in de Urbanuskerk opgevoerd te worden. 
De kleuters hebben hun eigen feest in de speelzaal op school. 
U leest het, een zeer drukke maar gezellige en leerzame tijd. 
Wij wensen U veel gezelligheid in deze donkere maanden. 
  
Team Het Kofschip. 
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   Liturgie-agenda.        27-11 t/m 02-01-2005  
Datum. Tijd.  Voorganger .     Bijzonderheden. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27-11        19.00 Pastor G. van Tillo.     Eucharistieviering.  Elckerlyc. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28-11  10.00  Pastor G. van Tillo.     Eucharistieviering.  ’t Kwetternest.       1ste zon.v.d.Advent 
               Gezinsdienst. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
04-12                19.00 Pastor G. van Tillo.     Eucharistieviering.  Orgel en zang. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
05-12  10.00  Pastor G. van Tillo.     Eucharistieviering.  Caeciliakoor.         2de zon.v.d.Advent 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11-12    19.00  Pastor G. van Tillo.     Eucharistieviering.  Orgel en zang. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12-12  10.00   Pastor G. van Tillo.     Eucharistieviering.  Caeciliakoor.        3de zon.v.d.Advent. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18-12   19.00  Pastor K. Kint p.w.     Woord-en comm.viering. Orgel en zang. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19-12  10.00  Pastor K. Kint p.w.     Woord-en comm.viering. Caeciliakoor.         4de zon.v.d.Advent. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Di.21-12  19.30  Pastor K.Kint p.w.     Gebedsviering.  Muzikale omlijsting. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24-12   19.30  Pater C.Bartels o.carm.& pastor K.Kint.  Eucharistieviering.  ’t Kwetternest.         Kerstavond. 
   23.00  Pastor G. van Tillo & pastor K. Kint.  Eucharistieviering.  Elckerlyc.          Kerstavond. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25-12  10.00  Pater J. de Jong     Eucharistieviering.  Caeciliakoor.             1ste Kerstdag. 
   15.00  Leden werkgroep gezinsdiensten.   KINDJE WIEGEN. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26-12  10.00  Pastor K. Kint. p.w.     Woord-en comm.viering. Caeciliakoor.        2de Kerstdag. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31-12   19.00  Pastor K. Kint. p.w.     Gebedsviering.  Muzikale omlijsting.           Oudejaarsavond. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
01-01-05  GÉÉN VIERING.       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02-01-05 10.00  Pastor K. Kint. p.w.     Woord-en comm.viering. Caeciliakoor.         Nieuwjaarsviering. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


