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

E-mail adres :  Urbanusparochie [at] xs4all.nl 
 
 
Parochiebestuur      Vice-voorzitter   Dhr.A.Schwegler 4965894 

Penningmeester  Dhr.N.Wolffenbuttel 4967078   
Secretaris             Dhr..P.Theeuwes  6790774 
 
 

Bouwzaken      Dhr. T. Tetteroo             4961300 
 
 
Parochiesecretariaat  Rondehoep Oost 31   4961320 
     

 Secretariaat bereikbaar  
 maandagmiddag        14.00 uur tot 16.00 uur 
 woensdagochtend      09.30 uur tot 11.30 uur 

     donderdagochtend     09.30 uur tot 11.30 uur  
 
 
Website:   www.kerkenouderkerk.nl 
 
Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel         

 Postbank        4401198 
 Rabobank  35.18.21.872 

 
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk              

 Postbank         4400643 
                                   Rabobank    30.05.89.786 
 
Overige adressen:  Zie achterzijde van de Brug. 
 
 

 
 

Kerstmis 2009 
 
De dagen worden korter, de nachten langer. Binnen maken we het zo 
gezellig mogelijk: gordijnen dicht, kaarsjes branden, soms heerlijk op 
de bank met een goed boek. We wachten en verwachten: wachten op 
Sinterklaas en verheugen ons op kerstmis. In de kerk klinkt het Rorate 
Caeli –dauwt hemelen -en dan weten we dat de Advent is 
aangebroken. Verwachting staat in de Advent centraal. Een cyclus in 
de tijd die steeds weer terugkomt, de tijd op weg naar Kerstmis. Het 
feest dat ieder jaar weer opnieuw inspireert en mensen tot elkaar 
brengt. We bereiden ons er op vele manieren op voor, thuis en in de 
kerk. We versieren ons huis en steken elke week een kaarsje meer aan. 
In de kerk klinken de woorden van de profeet Jesaja die ons wijst op 
teken van hoop en nieuw leven. Dat nieuwe leven is ons aangezegd: 
God treedt in de geschiedenis, God wordt mens, Woord wordt vlees.  
Ja,  het is goed om in de kerk samen in de kerststemming te komen, 
samen te groeien naar het feest van het Licht. Samen op weg te gaan 
maakt wellicht ook sterk om toch weer de eigen weg te kunnen gaan 
ondanks alle moeilijkheden die men het afgelopen jaar is 
tegengekomen.  
 
Laten we ons hart openen voor Gods toekomst die alle dagen is, 
vandaag, morgen, altijd.  
 
Dit ene weten wij en aan dit één 
Houden wij ons vast in de duistere uren: 
Er is een Woord, dat eeuwig lijk zal duren, 
En wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 
 
Een goede voorbereiding toegewenst op een Zalig kerstfeest, 
Een hartelijke groet 
Kiki Kint, pastoraal werkster 
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Op weg naar kerstmis 
 
En toch…… 
na een eindeloze wachttijd 

waarvan niemand ooit 
de uren telde 
kwam eindelijk de vrede. 
En zij schreef haar naam 

op het voorhoofd der moeders. 
 
En de moeders spoelden 
over het verbrande land 
als verkwikkend water. 
Overal waar zij kwamen 
bliezen zij de stem 
van hun kinderen 
in de vier windstreken. 
 
Naar het noorden  
om de haat te verdrijven 
uit het hart der mensen. 
Naar het oosten 
om wijsheid te enten 
op ieders voorhoofd. 
Naar het zuiden 
om vergiffenis te zaaien 
in ieders mond. 
Naar het westen 
om alle mensen te besmetten  
met liefde 
 
tot ze onherroepelijk 
van elkaar houden als broers en zusters. 
 
Tekst: anoniem 
Uit: op weg naar Kerstmis 2008 
 

Familieberichten 
 
 
Op 15 november jl. werd door het sacrament van het doopsel in onze 

geloofsgemeenschap opgenomen 
                           Laura 

 
dochter van Maarten Nieuwenhuizen en  
Liesbeth Nieuwenhuizen -van Tilborg,  

Aard van de Neerweg 11 
 

 
 

In memoriam 
V 

Op 11 november jl. overleed op 90 jarige leeftijd in een verpleeghuis 
in Brabant To de Graaff – Kuijper, weduwe van Wim de Graaff. Heel 
lang heeft To met haar man en kinderen gewoond aan de Achterdijk, 
in de schaduw van de St. Urbanuskerk waar Wim vele jaren lang lid 
was van het Caeciliakoor. To was een opgewekte, humoristische 
vrouw en een liefdevolle moeder die hartelijk kon lachen om de 
streken van haar kinderen. Zij was de spil van het gezin en een steun 
voor haar man Wim die vaak ziek was en zelfs anderhalf jaar verbleef 
in een sanatorium. Na zijn dood enkele jaren geleden, miste zij hem 
enorm. Toen zelfstandig wonen aan de Achterdijk steeds moeilijker 
werd, verhuisde zij naar zorgcentrum Theresia. Helaas kon zij er niet 
echt wennen. In de buurt van haar dochter in Brabant heeft zij de 
laatste jaren van haar leven doorgebracht.  
In de nacht waarin zij negentig jaar was geworden, overleed zij kalm 
en zacht. De uitvaart was op dinsdag 19 november, waarna zij 
begraven werd bij haar geliefde man Wim. Mogen zij weer verenigd 
zijn met elkaar in de rust en de vrede in Hem die geroepen heeft  
‘licht’ en het licht werd geboren. 
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Beste Parochianen, 
 
In de weken voor Kerstmis wordt in Kopenhagen een VN top 
conferentie gehouden over klimaatveranderingen. De conferentie zal 
verregaande consequenties brengen over hoe wij met onze aarde om 
zullen moeten gaan. Is de timing zo vlak voor kerst een toeval? 
 
Duurzaamheid is voor velen een begrip dat vaak nog gelinkt wordt 
aan de reputatie management. Voor gelovige mensen echter is er een 
opdracht om goed op onze wereld, Gods schepping,  te passen. Ook 
om te zorg te dragen voor onze medemensen en een goed leefbare 
(ook sociale) leefomgeving achter te laten voor onze kinderen en 
daarnaast ons geloof door te geven aan de volgende generaties. 
 
Deze onoverwinnelijke duurzaamheid is een van de redenen welke 
geloofwaardigheid geven aan ons christelijk geloof. Het verantwoord 
leven met principiële waarden is belangrijk terwijl we daarnaast ook 
van het leven en de schepping moeten en mogen genieten. 
 
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Messias, Gods Zoon. 
Terwijl onze versierselen rondom Kerst vergankelijk zijn, heeft het 
geloof in Jezus Messias door de eeuwen heen zijn duurzaamheid 
bewezen. 
 
Als parochie moeten we als “rentmeesters” ook duurzaam omgaan 
met geld, medemensen, gebouwen en de natuur.  Maar niet alleen 
energiegebruik of materiële keuzes zijn belangrijk, ook mentaal moet 
men zich in de kerk  op z’n gemak voelen. Rust, intimiteit, ruimte 
voor individuele devotie en samen de rijkdom van het gezamenlijk 
vieren beleven behoren tot de kernwaarden.  
In 2009 hebben we hard gewerkt aan de regiovorming. Uitgangspunt 
is een vitale en duurzame geloofsgemeenschap in Amstelland. Van de 
huidige 7 katholieke kerken in onze regio, zullen er zeker gebouwen 
gesloten moeten worden maar met hoop in de duurzaamheid en 
standvastigheid van ons geloof, zullen er ook nieuwe initiatieven 

ontplooid kunnen worden door de nieuwe kansen die ontstaan in de 
regionale samenwerking.  
 
Voor het eerst sinds vele jaren staan er geen steigers in- en rondom de 
kerk dit jaar. Toch wordt er weer hard gewerkt. In de gewelven onder 
het gebouw is men druk bezig om de verwarming doelmatiger te laten 
functioneren.  We verwachten dat dit 2e week december wordt 
afgesloten zodat we rondom Kerstmis weer vele parochianen kunnen 
ontvangen. 
 
Voor de afsluitende 3e fase van restauratie is een subsidieaanvraag 
ingediend, vooruitlopend op de realisatie van langdurig onderhoud. 
 
Na de startviering afgelopen september bent u gedetailleerd 
geïnformeerd over de initiatieven die zijn ontplooid om het bestaan 
van ons kerkgebouw, de prachtige St. Urbanuskerk,  op de lange 
termijn te garanderen. Voor de duurzaamheid en dus het doorgeven 
van het geloof, van onze waarden zijn we echter individueel als mens 
en gemeenschap verantwoordelijk. 
 
Daarom nodigen wij U van harte uit om het Kerstfeest  te komen 
vieren. Er is ruimte voor iedereen, zowel om actief te participeren of 
gewoon om even binnen te lopen. 
 
Wij wensen u een mooi Kerstfeest veel vrede. Laat de innerlijke 
warmte en liefde voor de medemens een duurzame uitstraling geven 
naar allen om ons heen. 
 
Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar. 
namens het Parochie bestuur, 
 
Alfred Schwegler, vicevoorzitter 
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Beste Parochianen, 
 
In 2008 hebben wij n.a.v. het 140 jarige bestaan van ons kerkgebouw 
de “club van 140” opgericht. 
 
De “club van 140” voorziet in investeringen in onze jonge leden. 
Investeren in de tijd en aandacht die ze van ons nodig hebben en 
investeren in het ontwikkelen van hun talenten.  
 
De begeleiding door leden van onze parochie draagt er zorg voor dat 
ze waarden en normen kunnen ontwikkelen in de geest van ons 
historische verworvenheden gebaseerd op de uitgangspunten die we 
met elkaar delen. Tevens gaan we in op de vragen waar jongen 
mensen van nu mee rondlopen. Hun wereld is immers vaak anders dan 
de onze.  
 
In 2009 zijn de fondsen van de club gebruikt voor het ondersteunen 
van de twee jongerengroepen van de parochie.   
Deze groepen zijn ontstaan uit jongeren die bijeenkwamen in de 
voorbereiding op het sacrament van het Vormsel, en de wens 
uitspraken ook na het ontvangen van het vormsel, als groep “met 
elkaar” verder te willen gaan. Maandelijks komen zij bij elkaar en 
beginnen met een gezamenlijke maaltijd die ze zelf bereiden. Het 
programma stellen ze zelf samen en varieert van een diaconale 
activiteit, een bezoek aan het Putje van Heiloo, een strandwandeling 
rond een thema, Bijbelquiz, bezoek aan een kerk elders, museabezoek 
enz.  
 
Voor 2010 staat er voor de oudste jongerengroep o.a. een bezoek aan 
Lourdes op het programma.  
 
Uiteindelijk hopen wij als parochie bestuur, dat “onze” jongeren in 
regionaal verband mee zullen doen aan de Wereldjongeren dagen in 
2011, welke in Madrid gehouden zullen worden. 
 

Het is duidelijk dat jongeren de principiële waarden van ons geloof 
veel meer onderschrijven dan wij als “ouderen” denken. Wij moeten 
de jongeren echter de kans geven om zich op hun manier in het geloof  
te verdiepen.  
 
In 2010 hopen wij voortgang te kunnen maken met een  
laagdrempelige locatie , binnen de kerk, voor en door jongeren. De 
voorbereidingsgroep voor het Vormsel in 2010 telt op dit moment 19 
jongeren. Hier mogen we trots op zijn. 
 
In de komende weken zal ons penningmeester u benaderen voor de 
jaarlijkse bijdrage of de afgegeven machtiging gebruiken. 
 
Wij danken alle leden voor hun bijdragen. Aspirant leden worden 
verzocht contact op te nemen met Dhr. N. Wolffenbuttel. 
 
Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw 
jaar. 
 
namens de club van 140, 
 
Alfred Schwegler, vice-voorzitter 
 
 
 

Solidaridad 

 
Onze gedachten gaan in de Advent 
en de Kersttijd vaak uit naar onze 

broeders en zusters elders in de grote wereld die het heel wat minder 
getroffen hebben dan wij. Al zijn de gevolgen van de economische 
crisis ook in ons land ongelijk verdeeld, toch zoeken we over grenzen 
heen naar een broederlijk delen. Maar Phil Bosmans wijst ons in 
onderstaand gedicht op een al te gemakkelijke houding en hij zegt ons 
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dat we pas broederlijk zullen delen als we in staat zijn broederlijk te 
leven! 

JE BENT MIJN BROEDER NIET 
als je alleen maar je overvloed geeft 
en ik nergens je hart voel kloppen, 

als ik in je gave geen vriendschap vind. 
 

JE BENT MIJN BROEDER NIET 
als je van mij niets verwacht 

en ik je niets geven mag. 
 

JE BENT MIJN BROEDER NIET 
als je denkt, 

dat ik arm ben, 
omdat ik de dingen niet heb, 

die jij hebt. 
Als je denkt, 
dat ik lui ben, 

omdat ik je tempo niet volg. 
Als je denkt, 

dat ik gekluisterd lig, 
omdat jij je eigen ketens niet ziet. 

Als je denkt, 
dat ik onderontwikkeld ben, 

omdat ik jouw diploma’s niet heb. 
Je kunt alleen mijn broeder zijn, 

Als ik je vader, je moeder, je kind, je broer 
en je zuster mag zijn. 

Als ik je familie mag zijn! 
 
In de maand december staat traditiegetrouw SOLIDARIDAD 
centraal. Deze ontwikkelingsorganisatie zet zich al jaren in voor een 
duurzame economie. Dit jaar wordt in het bijzonder aandacht 
gevraagd voor cacaoboeren. Cacao c’est mon espoir. ‘Cacao is mijn 
hoop’ zeggen de boeren in Ivoorkust ondanks hun moeilijke leef- en 
woon omstandigheden. Cacao verkopen is hun enige kans om te 
overleven. 

SOLIDARIDAD zet zich in om de slechte omstandigheden van de 
boeren te verbeteren. Samen met UTZ Certified zijn methodes 
ontwikkeld om dit te bereiken. Cacaoboeren worden ondersteund bij 
hun omschakeling naar duurzame productie en het uitgeven van 
certificaten. Er zijn inmiddels al 2000 boeren die zo’n certificaat 
hebben ontvangen. Er is weer hoop. 
De 2000 boeren voldoen aan de eisen die Utz Certified geformuleerd 
heeft. Vanaf nu vinden ieder jaar inspecties plaats. Belangrijker dan de 
jaarlijkse controle, is de ondersteuning die de producenten krijgen bij 
bodembeheer, veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen, onderhoud van 
de cacaobomen en de toegang tot krediet en afzetmarkten. Betere 
kwaliteit en hogere opbrengsten moeten zorgen voor een beter 
inkomen in een van de armste landen ter wereld. Aan het einde van 
2009 wordt de eerste gecertificeerde cacao in Amsterdam verwacht. 
Als alles goed gaat, zullen in 2010 de eerste repen chocola met het Utz 
Good Inside logo in winkels en supermarkten over de toonbank gaan. 
 
Ook op vele andere terreinen is SOLIDARIDAD actief. Steun 
daarom het werk van deze organisatie en werk daardoor mee aan de 
groei van een wereldwijde duurzame economie. Een economie waarin 
voor iedereen een waardige plaats is. Voor een markt waarin niemand 
wordt weggedrukt of over het hoofd gezien. 
 
 
Laten wij in de Advent, wanneer wij de komst van Jezus herdenken  -
vredebrenger bij uitstek – stilstaan bij de nood van anderen. Steun 
Solidaridad gul zodat zij hun werk kunnen voortzetten. U vindt in dit 
blad een envelopje voor de actie Solidaridad. De (gevulde) envelopjes 
kunt u de komende weken achter in de kerk in de daarvoor bestemde 
bus deponeren. We hopen dat u op deze wijze de feestelijkheid en de 
goedheid van het kerstgebeuren uitstraling wil geven in de 
samenleving hier en wereldwijd. Folders over deze actie kunt u achter 
in de kerk vinden of in de dagkapel.  
Komt U alleen naar een kerstviering, breng dan uw gevulde envelop 
mee en stop deze in de collectebus achter in de kerk!  
 
Voor meer informatie naar: www.solidaridad.nl/advent 
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                   Gesprek bij de koffie.  
 

                In december gaat het geloofsgesprek  
                    bij de koffie NIET door. 

 
                   U bent op donderdag 28 januari om 10.00 uur 
                  weer van harte welk0m bij de pastor op de koffie.  

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, 
ongeloof en ons eigen leven. 

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie. 
 

 
 

Oecumenisch Woensdagochtendgebed  
 

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het 
bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke  
leven, is er vanaf nu iedere woensdagmorgen in onze fraaie kerken 
een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te 

ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen: 
 

De kerk is open om 8.30 uur.  
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur. 

 
In de maand december in de St. Urbanuskerk (via de pastorie)  

In de maand januari in de Amstelkerk 
 
 
Tussen Kerstmis en Oud/Nieuwjaar is K. Kint, p.w. en haar gezin een 

paar dagen vrij. Voor noodgevallen en overlijden zal zij wél 
bereikbaar zijn. De dames van het secretariaat zijn dan ook afwezig. U 

kunt natuurlijk altijd het antwoordapparaat inspreken voor 
bijzonderheden. 

 
 

DE BIJBELWERKPLAATS , 14 december, over de 
grensoverschrijding van het evangelie van Israël naar de 

(heiden)volken, Handelingen 8,1-11,19. 
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost  31 

Tijd: maandag van 14.00-16.00 en van 20.00 – 22.00 uur  
(zelfde programma). 

In de regel de tweede van de maand:11/1, 8/2, 8/3, 12/4 in 2010. 
info: ds.Jos de Heer, Kerkstraat 20, 4965767 of jos.de.heer@hetnet.nl   

Op de website van de kerk staat meer info en is het materiaal 
verkrijgbaar. 

 
 

 
Misintenties 

 
U helpt de administratie enorm indien u op ‘n maandagmiddag contact 
opneemt met mevrouw Riet Hilhorst die op deze middagen in de 
pastorie aanwezig is en wel van 14.00 tot 16.00 uur.  U kunt dan voor 
het komende jaar 2010 de misintenties opgeven die u wilt laten lezen 
voor uw dierbare overleden(n). Met haar kunt u dan afspreken op 
welke datum -bijvoorbeeld iedere derde zondag van de maand – u een 
intentie wilt laten lezen. Ook kunt u dan uw voorkeur uitspreken voor 
koor en voorganger. Zij zal er dan voor zorg dragen dat alle intenties 
worden ingeboekt. 
Voor een eenmalige intentie kunt u natuurlijk gebruik maken van het 
formulier achter in het parochieblad.  
 

                 Schoonmaken kerk. 
 
                  Woensdagmiddag 2 december en 6 januari                    
               om 13.00 uur gaan we de kerk weer 
schoonmaken. Daarna  gezellig  koffiedrinken                           

                    Je bent van harte welkom.!! 
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Vieringen rond Kerstmis 
 
 
24 december:  
 
18.00 uur: kerstviering in zorgcentrum Theresia met  
                  Ds. J. de Heer     en K. Kint, p.w.      
                   
19.30 uur: gezinsviering met pastor N. Reuzenaar K. Kint, p.w. en     
          zang van kinderkoor ’t Kwetternest o.l.v. laurens de Boer 
 
23.00 uur: kerstnachtmis met pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w. 
                  De zang wordt verzorgd door het Caciliakoor                   
                  o.l.v.  Laurens de Boer en begeleid door  
                  Johan Vos aan  het orgel. 
25 december:  
 
10.30 uur:  Kerstviering met Pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w.  
                   De zang wordt verzorgd door koor Elckerlyc o.l.v.     
 Laurens de Boer. 
 
15.00 uur: Kindje Wiegen voor de allerkleinsten, hun ouders en                                  
        grootouders. Bij goed weer drinken we buiten warme   . 
                   chocolademelk bij de kerststal in de tuin 
 
31 december:  
 
19.00 uur:  korte gebedsviering om het jaar 2008 af te sluiten en     
        Gods zegen te vragen voor het nieuwe jaar. 
 
1 januari 2009:  
 
10.30 uur:  Woord –en Communieviering met K. Kint, p.w.  
                    en zang   van het Caeciliakoor. 
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Bericht van de bezoekgroep 
Al een tijdje staat mijn naam achterin de Brug als contactpersoon van 
de bezoekgroep. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd “wie is 
dat nou weer?” Een tipje van de sluier wil ik nu oplichten. 
Sinds ruim twee jaar maak ik deel uit van de bezoekgroep. Eerst als 
lid en nu als voorzitter. Toen ik wat ruimer in mijn tijd kwam te zitten 
en weer wat met mijn oude vak van theologe wilde doen heb ik mij bij 
pw .Kiki Kint gemeld met de vraag of ik bezoekwerk kon doen. Graag 
wil ik wat betekenen voor mensen die op de een of andere manier een 
luisterend oor nodig hebben. Dat dit soms hard nodig is heb ik al 
menig keer ervaren. En ik niet alleen, de andere leden van de 
bezoekgroep weten hier over mee te praten. 
Vroeger heb ik een aantal jaren in een verzorgingshuis en in de 
psychiatrie gewerkt. Ook ben ik nog een tijdje adviseur geweest voor 
kerkelijke en non-profit organisaties. Door ziekte raakte ik zonder 
werk en nu besteed ik mijn tijd aan vrijwilligerswerk en mijn grote 
hobby, de sledehondensport. Zo heeft u een beetje een idee wie ik ben. 
 
Hoe gaat een bezoek in zijn werk?  
Meestal signaleert een lid van de bezoekgroep dat er bij iemand 
behoefte is aan contact. Door een berichtje dat iemand in het 
ziekenhuis ligt of een ontmoeting op straat. Doordat er iemand is 
overleden en de nabestaande extra aandacht nodig heeft of doordat er 
iemand naar de pastorie belt. Er neemt dan iemand van de 
bezoekgroep of de pastor contact op en het bezoek komt tot stand. 
Soms eenmalig, vaak meerdere keren. Iedereen kan een beroep op de 
bezoekgroep doen. Jong en oud. De reden van het contact kan van 
alles zijn: een gevoel van eenzaamheid, ziekte, relatieproblemen, 
geloofszaken, enz. In sommige gevallen wordt er naar een oplossing 
van het probleem gezocht door anderen in te schakelen die verder of 
beter kunnen helpen. 
De bezoekgroep heeft als taak ook het feliciteren van parochianen met 
een bijzondere verjaardag of huwelijksdatum. Gewapend met een 
bloemetje bezoeken zij door het jaar heel wat jubilarissen.   
Een nieuwe taak is het verwelkomen van nieuwe parochianen. Zo snel 
mogelijk nadat er een verhuisbericht binnen is gekomen wordt er een 

bezoek afgelegd en een welkomstpakketje overhandigd. Vaak is dit 
het eerste contact met de kerk na vele jaren.  
 
Hebben de leden van de bezoekgroep bijzondere gaven?  
Ja en nee. U zult begrijpen dat goed kunnen luisteren heel belangrijk 
is. Ook is het belangrijk dat iemand onbevooroordeeld benaderd 
wordt. Graag met mensen omgaan en tegen soms nare verhalen 
kunnen zijn kenmerken van de leden. Verder zijn de bezoekgroep 
leden gewone mensen met een gezin, (klein)kinderen, hobby’s, 
vakantie, dagelijkse problemen en probleempjes. Kortom, een 
medeparochiaan met een groot hart. 
De bezoekgroep bestaat nu uit zeven leden, waarvan een aantal op 
leeftijd zijn. We zouden het heel fijn vinden als er wat mensen bij 
komen. De laatste tijd is het aantal mensen dat aandacht nodig heeft 
flink gegroeid en de belasting van de leden is best groot. Voelt u zich 
aangesproken door het werk van de bezoekgroep schroom dan niet om 
contact op te nemen met pw Kiki Kint of mij. Er volgt altijd een 
kennismakingsgesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden 
uitgesproken. 
Denkt u dat u graag eens een bezoek wilt hebben? Laat het dan weten! 
Het heeft geen zin om alleen met uw verhaal rond te blijven lopen. 
Wij luisteren graag. 
Wie weet tot ziens,   Hélène van Huizen 
 

ACTIE KERKBALANS 2009 
 
Met nog zes weken te gaan in 2009 is de stand van de Kerkbalans  
€ 47.977. Het is mooi dat we al boven de jaaropbrengst van 2008 zijn 
gekomen, maar het is ook nodig. De parochiebijdrage is de 
belangrijkste inkomstenbron waarmee de lopende uitgaven van de 
parochie moeten worden betaald. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk 
voor de instandhouding en bekostiging van de activiteiten. 
Eenieder die in 2009 nog geen kerkbijdrage heeft betaald, wordt van 
harte uitgenodigd dit alsnog te doen op rekening 3518.06.210 van de 
Rabobank. 
 
Nico Wolffenbuttel  Penningmeester 
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Urbanus Zondagmiddag Concert: 
een Kerstconcert 

 
Op 13 december 2009 wordt in de St Urbanuskerk te 
Ouderkerk a/d Amstel een Urbanus Zondagmiddag 
Concert - een Kerstconcert - gegeven; aanvang 15.30 uur. 
Het concert wordt gegeven door de Choralen van de Onze 
Lieve Vrouwenkerk te Breda o.l.v. Henri de Graauw met medewerking van 
Jelena Bazowa (orgel/piano). 
Het Kerstconcert biedt een gevarieerd repertoire met muziek van alle tijden. 
De choralen vertolken - zowel a capella als begeleid door het orgel of de 
piano - Gregoriaanse gezangen, Engelse Christmas Carols, Nederlandse 
Kerstliederen in bewerkingen van hedendaagse componisten en Russische 
muziek van S. Rachmaninov. 
Jelena Bazowa zal daarenboven enkele bij de Kerstperiode toepasselijke 
solowerken ten gehore brengen van J.S. Bach, L.C. Daquin, P.I. 
Tschaikowsky en H. Andriessen. 
De Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk te Breda bestaat gemiddeld uit 
20 jongens (sopraan en alt) en 14 heren (contratenor, tenor en bas). Zowel de 
jongens als de mannen behoren in Nederland tot de absolute top in hun 
genre. 
Henri de Graauw volgde masterclasses bij bekende dirigenten in Engeland. 
In Nederland werkte hij samen met o.a. Ton Koopman en Ricardo Chailly. 
Jelena Bazova is een bekende Russische organiste en pianiste. Sinds 1997 
leeft en werkt zij in Nederland. Als docente hoofdvak piano is zij thans 
verbonden aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. 
De toegang tot het concert is gratis. 
Na afloop van het concert wordt er door Bakker Out, Keurslager Wim 
Stronkhorst en Plus van der Neut een drankje en een hapje aangeboden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit het Kofschip. 
 
Hopelijk heeft U ons gemist. 
Door omstandigheden heeft U ons een paar maanden moeten missen. 
De leerkrachten hebben alweer drie nuttige studiedagen achter de rug. 
Door de aanschaf van een sociaal emotionele methode, hebben wij 
drie dagen kanjertraining gehad. 
Wij hopen, dat dit onze leerlingen helpt zich als “kanjers “ te 
gedragen. 
In de maand september is de hele school op schoolreisje geweest. 
De onderbouw naar een sprookjesbos in Noord Holland, de 
bovenbouw naar de Efteling.     Het weer was heerlijk en iedereen 
heeft genoten. 
Oktober stond in het teken van de kinderboeken week. Anderhalve 
week lezen, voorlezen, gedichten maken, recepten uitproberen en als 
klap op de vuurpijl een spetterende eindvoorstelling in het ruim voor 
alle groepen door twee professionele toneelspelers. 
Daarna volgde de herfstvakantie. 
Begin november deden we mee aan het nationaal schoolontbijt 
waarbij bakker Out ons weer van allerlei heerlijke verse broodjes heeft 
voorzien. 
Deze week ( 20 november) gaan de eerste totaal vernieuwde rapporten 
mee naar huis.   Deze worden gevolgd door de ouder- gesprekken. 
De hele school is ook weer in de ban van de Sint en zijn Pieten. 
Het sintjournaal wordt bekeken en ook worden er berichten   
ontvangen van een fietsende Piet, die de boot vanuit Madrid heeft 
gemist. Zal hij op tijd in Ouderkerk zijn? 
Daarna volgt de kerst waarover U in het volgende parochieblad kunt 
lezen. U bent weer bijgepraat en wij hopen, dat iedereen fijne, 
gezellige en vredige feestdagen zal hebben. 
  
Team Het Kofschip. 
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LITURGIE AGENDA 
 
Datum Tijd  Voorganger  
 
28-11 19.00 uur  Pastor G. van Tillo               Eucharistieviering 
 
29-11 10.00 uur Pastor  van Tillo                  Gezinsviering        
                
 
05-12 19.00 uur Pastor K. Kint        Woord en Communie 
 
06-12 10.00 uur Pastor K. Kint        Woord en Communie 
 
 
12-12 19.00 uur Pastor G. van Tillo                Eucharistieviering 
  
13-12 10.00 uur         Pastor K. Kint                  Woord en Communie 
 
 
19-12 19.00 uur Pastor  G. van Tillo            Eucharistieviering 
 
20-12 10.00 uur  Pastor G. van Tillo            Eucharistieviering 
              
 
24-12 19.30 uur Pastores Reuzenaar/Kint       Gezinsviering 
  

23.00 uur Pastor  van Tillo/Kint                          Nachtmis 
 
25-12 10.30 uur Pastor  van Tillo/Kint            Eucharistieviering               
 
26-12                 Geen viering 
 
 
27-12   10.00 uur  Pastor K. Kint                 Woord en Communie 
 
           

DECEMBER   2009 
 
Bijzonderheden              Muzikale invulling 
       
 
                                                       
1e zondag van de advent                                                 ’t  Kwetternest    
 
                                                                                               
 
                                           
2e zondag van de advent                                                  Caeciliakoor    
 

 
    

                                                   
 3e zondag van de advent                                            Koor Elckerlyk                            
                 
                                          
 
 
4e zondag van de advent                                                Caeciliakoor                            
                                                                                                    
 
Kerstavond                           ’t  Kwetternest    
  
Kerstnacht              Caeciliakoor                  
                                 
1e Kerstdag                                                                   Koor Elckerlyk                   
 
2e Kerstdag 
 
 
                          Caeciliakoor     
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LITURGIE AGENDA 
 
Datum Tijd  Voorganger  
 
02-01               Geen viering 
 
03-01 10.00 uur         Pastor K. Kint     Woord en Communie 
 
 
06-01 
 
09-01 19.00 uur Pastor  G. van Tillo            Eucharistieviering 
  
10-01 10.00 uur         Pastor  G. van Tillo            Eucharistieviering 
 
 
16-01 19.00 uur Pastor K. Kint                  Woord en Communie 
 
17-01 10.00 uur Pastor K. Kint/ Ds.J.de Heer                   
             
 
23-01 19.00 uur Pastor  G. van Tillo               Eucharistieviering 
 
24-01 10.00 uur Pastor G. van Tillo               Eucharistieviering 
 
 
30-01 19.00 uur  Pastor Adolfs                        Eucharistieviering 
 
31-01 10.00 uur Pastor  Adolfs                        Eucharistieviering       
                
 
06-02 19.00 uur Pastor K. Kint        Woord en Communie 
 
07-02 10.00 uur Pastor K. Kint        Woord en Communie 
 

 

JANUARI 2010 
 
Bijzonderheden              Muzikale invulling 
       
Geen viering    
 
     Caeciliakoor 
 
                                                                                               
3 koningen 
 
 
                                          
               Caeciliakoor                            
 

 
      

                                                   
Week voor de eenheid van de Christenen          Caeciliakoor
                         
                                          
 
 
                         Caeciliakoor                            
                                                                                                    
 
          
    
                         Caeciliakoor 
 
 
                                  
 
 Caeciliakoor    
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De goede doelen voor de kerstcollecte 2009 
 
Het is inmiddels een goede gewoonte om in het kerstnummer van het 
parochieblad een vooraankondiging te doen van de diaconale 
kerstcollecte tijdens de nachtmissen en op eerste kerstdag. 
Voor Kerstmis 2009 heeft uw PCI opnieuw 3 doelen uitgekozen 
waaraan de opbrengst van deze collecte zal worden overgemaakt. 
Dringende noden van de medemensen zijn er vrijwel overal: “dichtbij, 
nabij en veraf”. 
  
“Dichtbij”: uw eigen PCI krijgt in toenemende mate verzoeken voor 
ondersteuning; dat is niet uitsluitend geestelijke ondersteuning, maar 
soms is er ook een klein financieel gebaar noodzakelijk om de meest 
dringende nood te lenigen. Een derde deel van de kerstcollecte is 
bestemd voor het “noodfonds van uw PCI”. 
 
“Nabij”: In Ouderkerk of Amstelveen bestaat er nog geen 
Voedselbank waar de mensen in noodgevallen een beroep op kunnen 
doen. Uw PCI en de Diaconie van de Amstelkerk hebben recentelijk 
afspraken gemaakt met de Voedselbank in Diemen om ook mensen uit 
Ouderkerk naar hen te kunnen verwijzen, uiteraard op basis van de 
bestaande voorwaarden van de Voedselbank. Een derde deel van de 
kerstcollecte zal aan de Stichting Voedselbank Diemen worden 
overgemaakt voor alle aanvullingen (op de voedselpakketten) die zij 
zelf financieren. 
Het postgirorekeningnummer van de Stichting is nummer 4896340. 
 
 “Veraf”: in dit geval betreft het opnieuw Andhra Pradesh in India 
ofwel de Stichting Derde Wereld Hulp van onze dorpsgenoten 
Margreet en Peter van Coeverden.  
Mogelijk is uw eerste reactie “al weer?” Het antwoord op die vraag is 
“uiteraard”, want met uw giften worden daar fantastische zaken  
gerealiseerd. 
Voor de tehuizen is continu geld nodig om die draaiende te houden en 
soms ook te kunnen verbeteren; dat geldt niet alleen voor de 
accommodaties, ook voor de opleidingen van de kinderen en voor de 

medische zorg en de eerste levensbehoeften voor de kinderen in de 
tehuizen. Er is dringend behoefte aan een nieuwe wasruimte bij de 
keuken van een tehuis en de slaapzalen van de jongens en de  gang 
moeten nodig worden geschilderd.  
Indien u direct een bijdrage wilt overmaken is het 
bankrekeningnummer 3518.89.086 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp 
te Amstelveen, en voor een goed overzicht van de activiteiten van de 
Stichting verwijzen wij naar de website van de Stichting  
www.sdwh.nl  
Indien u niet in staat bent tijdens de kerstdagen bij de vieringen 
aanwezig te zijn, maar bovengenoemde doelen spreken uw wel aan 
om een bijdrage te doen, dan kunt u die overmaken op de 
bankrekeningnummer 3518.01.162 van uw PCI bij de RABO te 
Ouderkerk onder verwijzing van “kerstcollecte”of het specifieke doel 
dat u wilt ondersteunen. 
Uw PCI zal er dan voor zorgen dat uw bijdrage daaraan zal worden 
overgemaakt. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen. 
Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een voorspoedige 
start in 2010,   Nico van Wieringen 
 
 
        Diaconiën uit Ouderkerk werken samen met                      
                                  Voedselbank Diemen 
      
Op 10 november hebben Nico van Wieringen van de Diaconie en 
Helen van Huizen van de bezoekgroep van de Urbanuskerk samen met 
Lianne de Jong en Ida Stamhuis van de Diaconie van de Amstelkerk 
en samen met VITA Welzijn (maatschappelijk werk in Ouderkerk) 
een gesprek gehad met de leiding van de Voedselbank in Diemen. 
De aanleiding voor dit gesprek was het feit dat VITA Welzijn de beide 
diaconiën had gewezen op het feit dat er in Ouderkerk 4 tot 5 
huishoudens zijn die de hulp van de Voedselbank zeer goed zouden 
kunnen gebruiken. Voedselbank Diemen helpt op dit moment 
wekelijks al 14 huishoudens uit Duivendrecht. 
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Uiteraard heeft de Voedselbank standaard “intake voorwaarden” 
waaraan men moet voldoen; deze voorwaarden zijn gelijk aan die voor 
Voedselbank Amsterdam en grofweg betekent het dat er sprake moet 
zijn van een bijstandsinkomen met een schuldenpositie. De 
Voedselbank krijgt van de Centrale Voedselbank basispakketten die 
zij zelf aanvult met goederen die zij zelf weten aan te trekken. 
Voedselbank Diemen doet dat bijvoorbeeld door inzamelingsacties bij 
de plaatselijke supermarkten, waarbij aan het winkelend publiek wordt 
gevraagd bepaalde boodschappen voor de Voedselbank te kopen en 
dan bij het verlaten van de winkel aan de Voedselbank over te dragen. 
Daarnaast zijn er ook inzamelingsacties bij scholen mogelijk. 
 
De Diaconiën uit Ouderkerk hebben toegezegd de Voedselbank 
Diemen waar mogelijk te ondersteunen bij hun activiteiten. Er wordt 
door de Diaconiën ook zeker overwogen om bovengenoemde 
inzamelingsacties ook in Ouderkerk te organiseren. 
Een belangrijk en dringend gemis voor de Voedselbank is een tekort 
aan “vleesprodukten’ in de pakketten. Mogelijk zijn er inwoners van 
Ouderkerk die mogelijkheden zien om de Voedselbank te helpen aan 
“vleesprodukten”, bijvoorbeeld door niet te verkopen goederen aan de 
Voedselbank over te dragen. Dat kunnen eventueel ook ingevroren 
artikelen zijn maar uiteraard is het niet de bedoeling dat dit produkten 
zijn die over de uiterste houdbaarheidsdatum zijn. Naast de 
vleesprodukten zijn echter alle dagelijkse boodschappen welkom, 
zowel van (detail)handelaren als van particulieren, want al deze 
boodschappen kunnen worden gebruikt als aanvullingen op het 
eerdergenoemde basispakket. 
 
Uiteraard zijn ook financiële bijdragen welkom die kunnen worden 
overgemaakt naar postgiro 4896340 t.n.v. St. Voedselbank Diemen 
(binnenkort een ANBI-instelling en daarmee fiscaal aftrekbaar). Het 
adres van de Voedselbank is Verrijn Stuartweg 3 in Diemen en het 
telefoonnummer is 06 – 3095 5360. 
Beide Diaconiën zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die de 
mogelijkheid hebben om te helpen bij de inzamelingsacties of die nu 
en dan goederen naar de Voedselbank kunnen brengen; daarnaast kan 
het noodzakelijk zijn om in een uitzonderingssituatie een pakket bij 

iemand thuis te moeten brengen indien men zelf niet in de gelegenheid 
is dit pakket bij Voedselbank Diemen op te halen. 
Zowel gevers als vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Ida 
Stamhuis van de Diaconie van de Amstelkerk (e-mail: 
stamhuis@xs4all.nl) of bij Mw. Wil Out van de PCI van de St 
Urbanuskerk (e-mail: Willy@bakkerout.nl). 
 
Wij vertrouwen dat u allen de Voedselbank ruimhartig wilt 
ondersteunen want de mensen die hulp van de Voedselbank krijgen 
zijn zonder enige twijfel mensen die zonder deze hulp in 
onoverkomelijke problemen komen. En dat moeten wij niet laten 
gebeuren. 
 
Namens de beide Diaconiën 
 
Nico van Wieringen en Ida Stamhuis 
 

Dringend gevraagd: 
herhaalde oproep! 

 
Wie o wie, wil in de Raad van Kerken zitting nemen?  
 
We zoeken iemand met interesse in en hartstocht voor de oecumene en 
die bereid is ongeveer 8 maal per jaar bij elkaar te komen om het 
programma voor de RvK mee in te vullen.  
 
Dat betekent mede zorgen voor de invulling van vier gezamenlijke 
vieringen per jaar en de invulling van een mooi en verantwoord 
programma in de Veertigdagentijd.  
We vragen enthousiasme en bereidheid om ook praktische invulling 
hieraan te geven.  
 
Wie wil er meewerken met  
Ds,. Jos de Heer (4965767) en  
Kiki Kint? (4961320) 
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Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 
 
‘Jij bent mijn getuige” – dat is het thema van de Week van Gebed 
voor de Eenheid van de Christenen in 2010.  
De organisatoren van de Week van Gebed voor 
Christelijke Eenheid - de Commissie Geloof en Kerkorde 
en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de 
Christelijke Eenheid - hebben de Schotse kerken gevraagd 
om de Week van Gebed in 2010 voor te bereiden om het belang van 
de zendingsconferentie te onderstrepen. De kerken konden de twee 
voorbereidingen combineren: aan de ene kant het materiaal voor de 
week van gebed, aan de andere kant de voorbereiding van de viering 
van de 100e verjaardag van de conferentie in 1910 onder het motto 
'Vandaag getuigen van Christus zijn'. De kerken uit Schotland kozen 
als thema voor de gebedsweek voor: 'Jij bent mijn getuige', ontleend 
aan Lucas 24,48. 
 
Het thema: Jij bent mijn getuige 
 
Het laatste gebed van Jezus voor zijn dood is vertrouwd binnen de 
oecumenische beweging. Christus geeft daarin als het ware zijn 
testament door als hij het belang van eenheid onder woorden brengt: 
'Dat allen één zijn….opdat de wereld gelove' (Joh. 17,21). 
 
De kerken van Schotland sluiten hierop aan, maar leggen het accent 
meer in de lijn van de zendingstraditie. Ze nodigen ons uit om te 
luisteren naar de laatste rede van Christus voor zijn hemelvaart: 'Er 
staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op 
de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken 
opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden 
worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te 
beginnen in Jeruzalem' (Lucas. 24,46-48). Op deze laatste woorden 
van Christus zullen we ons iedere dag bezinnen. 
We worden gedurende de Week van Gebed in 2010 uitgenodigd om 
het 24e hoofdstuk uit het evangelie van Lucas in zijn geheel te volgen. 
Allen die de opgestane Christus ontmoet, worden op missie gestuurd: 

de angstige vrouwen bij het graf, de twee ontmoedigde leerlingen op 
de weg naar Emmaüs en de door twijfel en angst overmande elf 
leerlingen. Het  refrein is: 'Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen'. 
Deze missie van de Kerk is door Christus gegeven. Het is de 
gemeenschap van degenen die verzoend zijn met God en in God, die 
getuigenis kunnen geven betreffende de waarheid en de redding in 
Jezus Christus. 
We merken dat Maria Magdalena, Petrus en de twee leerlingen van 
Emmaüs niet op dezelfde wijze getuigen. Maar de overwinning van 
Jezus op de dood is wel de kern van ieder getuigenis. De persoonlijke 
ontmoeting met de Verrezene heeft hun levens radicaal veranderd. In 
het unieke voor ieder van hen is één ding imperatief: 'Jullie zullen 
hiervan getuigenis afleggen'. Hun verhaal zal verschillende dingen 
benadrukken. Soms zal er verschil van mening zijn over wat trouw 
aan Christus inhoudt. Maar allen werken voor de verkondiging van het 
Goede Nieuws. 
 
Wij vieren samen met onze broeders en zusters van de Amstelkerk de 
week van Gebed voor de eenheid van de Christenen op zondag 17 
januari 2010 in de St. Urbanuskerk, muzikaal ondersteund door 
Capella Nova en het Caeciliakoor. Christus is ons gezamenlijk 
fundament. Laten wij onze theologische verschillen overbruggen door 
écht samen te vieren, samen te zijn en oprecht te tonen aan elkaar dat 
we streven naar eenheid. 
 

Inleverdata kopij parochieblad 2010 
dinsdag 19 januari voor februari 
dinsdag 16 februari voor maart 
dinsdag 16 maart voor april (paasnummer) 
dinsdag 20 april voor mei 
dinsdag 18 mei voor juni 
dinsdag 22 juni voor juli/augustus 
dinsdag 17 augustus voor september 
dinsdag 21 september voor oktober 
dinsdag 19 oktober voor november 
dinsdag 23 november voor december/januari 2011. 
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PERSBERICHT 
 

KERSTCONCERT  VAN  HET NOORD-HOLLANDS  
BYZANTIJNS MANNENKOOR 

op 26 december 2009 in de  

SINT NICOLAASKERK te AMSTERDAM 
 

Het bekende in 1993 opgerichte Noord-Hollands Byzantijns 
Mannenkoor, geniet sinds haar bestaan een enorme belangstelling. Na het 
optreden gedurende het befaamde Prinsengracht concert in 1995 nam de 
populariteit van het koor verder toe en werd het veel gevraagd voor 
optredens op het concertpodium en opluistering bij de eredienst in 
kerken. 
Het koor heeft drie concert- en studiereizen naar Rusland gemaakt. In 
Sint-Petersburg werden concerten gegeven in de beroemde Kazan 
kathedraal  en "de Kapella", de fameuze concertzaal bij de Hermitage 
(met het Academisch Vrouwenkoor van Sint-Petersburg) én in Moskou 
in de Universiteit van Moskou (met het Moskous Staats 
Universiteitskoor) en optredens in het Danilov Klooster en het 
kloostercomplex Troitse-Sergieva Lavra. 
 
Op 26 december a.s. Tweede Kerstdag geeft het Noord-Hollands 
Byzantijns Mannenkoor een bijzonder Kerstconcert o.l.v. Sergé Latychev 
in de sfeervolle Sint Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade 73 te 
Amsterdam. Ten gehore zullen worden gebracht gezangen van de 
Russisch Orthodoxe Kerk en Oekraïnse  Kerstliederen. 

 
Toegangskaarten in de voorverkoop via de AUB Ticketshop, 
Leidseplein 26, Amsterdam, dagelijks van 10.00 tot 19:30 uur en op 
zondag van 12:00 uur tot 19:30 uur. Telefoon Ticketshop 020-
7959951; e-mailadres logistiek@aub.nl  . Ook kunt u op 26 december 
vanaf 14.30 uur aan de kerk entree kaarten kopen. 
Aanvang concert 15.00 uur. Toegangsprijs aan de kerk: euro 10,00. 
Wilt u het koor thuis nog eens horen, dan kunt u tijdens de pauze of na 
afloop van het kerstconcert een CD kopen. 

In januari gaat Kerkbalans weer van start 
Achter de schermen wordt weer hard gewerkt aan de voorbereidingen 
van de jaarlijkse actie Kerkbalans. De bestellingen van de parochies 
worden op het ogenblik door de bisdommen verwerkt zodat in week 3 
en 4 (17 t/m 30 januari)aan alle parochianen weer de vraag gesteld kan 
worden of eenieder zijn steentje bij wil dragen.  
Ook het komende jaar is de centrale boodschap: een kerk is van 
blijvende waarde. 
In al het materiaal wordt benadrukt hoe belangrijk de Kerk voor vele, 
vele duizenden mensen in Nederland is.  
Kerkbalans staat in alle materialen, folders en brochures dit jaar stil bij 
de waarde van de Kerk. In de Kerk vinden mensen steun, kracht, rust, 
houvast, inspiratie en contact met God. Tijdloze en niet in geld uit te 
drukken waarden. Geloven is dan ook gratis, maar het werk van de 
plaatselijke kerk moet wel op een of andere manier gefinancierd 
worden. Van letterlijk het dak boven het hoofd van de gelovigen tot de 
kop koffie van de vrijwilligers: er is geld voor nodig.  
Daarom gaat in januari de actie Kerkbalans weer van start.  
Wie al iets van de materialen en de voorbereidingen wil zien, kan eens 
kijken op www.kerkbalans.nl 
Schenk naar vermogen, wanneer men straks bij u aanklopt voor de 
Actie Kerkbalans. Geef, jong en oud, 
 

want een kerk is van blijvende waarde 

 
          Bericht van de redactie. 

 
De kopij voor het Parochieblad februari kunt u  inleveren  

t/m dinsdag 19 januari  
 

bij : Berny van Wieringen,  
E-mailadres:  

bernyvanw @hotmail.com 
 



 17 

De kerststal 
 

De Kerststal danken we aan St. Franciscus. Diep was hij geraakt door 
het geheim van de Menswording en voortdurend overdacht hij, hoe de 
grote God klein was geworden en op aarde verschenen in een arm, 
naakt mensenkind, huilend in een kribbe. In 1223, twee jaar voor zijn 
dood, gaf hij opdracht in Greccio in noord-Lazio in de Kerstnacht een 
levende kerststal op te zetten. Er werd een kribbe gemaakt, er kwamen 
stro en doeken, een boer en boerin speelden Jozef en Maria, er werd 
een kindje gevonden. Een echte os en ezel stonden erbij. Tijdens de 
nachtmis zong diaken Franciscus het Kerstevangelie en hield een 
gloedvolle preek. “In het hart van velen was het kind Jezus een 
onbekende geworden, maar door Gods genade had Franciscus het in 
hen weer tot leven gewekt.”, getuigt Thomas van Celano. 
 
Het is niet verwonderlijk dat de eerste Franciscaanse paus Nicolaas IV 
(1288-1299) in het voetspoor van zijn ordestichter in de Santa Maria 
Maggiore het kerstgebeuren eveneens wilde visualiseren. Hij riep de 
hulp in van de Toscaanse architect en beeldhouwer Arnolfo di 
Cambio, bouwer van de Dom van Florence,  juist in die tijd in Rome 
werkzaam.  
 
Altijd al stond Maria’s Goddelijk moederschap centraal in de Santa 
Maria Maggiore. De basiliek was immers gebouwd in de tijd van het 
Concilie van Efese, toen Maria de titel kreeg van ‘Theotokos’ of 
‘Godbarende’, Moeder van God. Vanaf de VIIIde eeuw werd de 
basiliek ook wel genoemd: ‘Santa Maria ad praesepem’ (bij de 
kerststal), of ook wel ‘Bethlehem in Rome’. Deze naamgevingen 
verwezen naar een Oratorium, dat rechts vooraan tegen de basiliek 
was aangebouwd. Daar stond vermoedelijk een altaar opgesteld bij 
een afbeelding van Moeder en Kind en werden relieken uit Bethlehem 
bewaard. Arnolfo di Cambio richtte in 1291 dit oratorium opnieuw in 
en voorzag het van een Kerstgroep. Hij beeldhouwde Moeder en Kind, 
St.Jozef, de drie koningen, de os en de ezel. De beelden zijn van een 
ontroerende schoonheid en drukken diepe Middeleeuwse vroomheid 
uit. 

 
 De kerstbeeldengroep in de Santa Maria Maggiore is een van de 
eerste, zo niet dé eerste, die in een kerk werd opgesteld en kreeg in de 
daaropvolgende eeuwen navolging in talloze andere kerken en in 
miljoenen huiskamers. In de 16de eeuw werd het oratorium in zijn 
geheel opgetakeld en neergelaten in de crypte van de nieuwe 
Sacramentskapel. Momenteel staan de beelden opgesteld in het 
museum van de basiliek. In de kersttijd kunnen gelovigen de groep 
(gratis) bekijken en erbij bidden.  
 
Kinderen vinden de kerststal van de Maria Maggiore maar niks. Zij 
kennen andere kerken in Rome met kerststallen van het Napolitaanse 
type, waar van alles beweegt en honderdvoud te zien is. Kun je het 
hen  kwalijk nemen? Arnoldo di Cambio en een eeuwenlange 
geschiedenis gaat hen nog boven de pet. 
 
Padre Timoteo o.p. 
 
 
 
De antifoon bij de lofzang van Maria op Kerstmis 

 
Op het einde van het hoogfeest van Kerstmis wordt in het kerkelijk 
avondgebed (de vespers) van die dag op kernachtige wijze de 
betekenis van het kerstfeest weergegeven. Wat op 25 december door 
de kerk gevierd wordt, staat namelijk heel kort samengevat in de 
antifoon die gezongen wordt bij de lofzang van Maria.  
De tekst van de antifoon luidt “Heden is Christus geboren, heden de 
Verlosser verschenen. Heden zingen de engelen op aarde, is er bij de 
aartsengelen vreugde, heden juichen wij, Gods kinderen: Eer aan God 
in den hoge, alleluia.” 
 
Betekenis van Kerstmis voor ons  
Het woord 'heden' waarmee de antifoon begint, maakt duidelijk dat het 
vieren van Kerstmis in de liturgie niet louter een stilstaan is bij een 
gebeuren in het verre verleden. Het woord 'heden', dat grote nadruk 
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krijgt door de tweevoudige herhaling in de antifoon, wil ons ervan 
bewust maken dat wat in het verleden heeft plaatsgevonden en in de 
viering van de liturgie wordt herdacht, thans ook voor ons 
werkelijkheid is geworden en heilzaam is. Het mysterie van het leven 
van Christus wordt in het vieren van de liturgie aan ons op 
sacramentele wijze voltrokken. Door ons dit bewust te zijn, vindt er in 
ons een omvormingsproces plaats waardoor wij op spirituele wijze 
steeds meer groeien in ons christelijk leven. 
 
 
De kern van het kerstfeest  
Na het woord 'heden' wordt direct verwoord wat de kern van het 
kerstfeest is: de geboorte van Christus, dat wil zeggen: van de Zoon 
van God. In een korte zin wordt het mysterie opgeroepen van de 
tweevoudige geboorte van Christus die op Kerstmis wordt herdacht. In 
de duisternis van de nacht spreekt de openingstekst van de nachtmis 
over de eeuwige geboorte van Gods Zoon uit de Vader, terwijl in het 
evangelie van Lucas het gebeuren van de geboorte van de mens Jezus 
in de stal van Bethlehem wordt verteld. In de dagmis wordt juist 
begonnen met de menselijke geboorte van Jezus als kind, terwijl ons 
in het evangelie van Johannes het voor het menselijk verstand niet 
vatbare begin van Gods Woord dat voortkomt uit de Vader, wordt 
voorgehouden. 
 
 
Het feest van Christus' geboorte verbindt hemel en aarde met elkaar, 
want zowel de engelen die afdalen naar de aarde, als de aartsengelen 
in de hemel en wij mensen die door het doopsel kind van God 
geworden zijn, zingen te samen de vreugde om Christus' geboorte uit 
in de lofzang “Eer aan God in den hoge”. 
 
E. de Jong. 
 
 
 
 
 

DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG 
 

"Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm 
vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u 
schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar 
dieven niet inbreken om te stelen." (Matteüs 6, 19 - 20) 
 
Je mag hopen dat het je nooit overkomt: inbrekers in huis. Vaak zijn 
ze niet alleen uit op geld, maar ook op andere dingen van waarde. Dat 
kan o.a. iets zijn dat je gekregen hebt van iemand die je heel dierbaar 
is. "M'n prachtige, kostbare muntenverzameling is weg ... ik ben 
bestolen!". Of je huis gaat in vlammen op, waardoor je ook een aantal 
'schatten op aarde' bent kwijtgeraakt. 
Schatten op aarde die vergankelijk zijn, schatten in de hemel die 
onvergankelijk zijn.  
Een 'schat' is het geheel van voorwerpen of stoffen dat een grote 
waarde vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld een kostbare verzameling, 
waar je heel wat tijd en geld hebt ingestoken. Misschien heb je een 
paar mooie kostbare sieraden, die je koestert als jouw schat. Hoe mooi 
dit alles ook maar zijn kan, dit alles is echter zeer betrekkelijk, zoals 
we hierboven lazen. Bij brand of diefstal kan in jouw ogen geen 
enkele schaderegeling jouw mooie spullen naar behoren vergoeden. Je 
bent totaal ontredderd en ten einde raad. Wat die 'schatten op aarde' 
zijn, is wel duidelijk: dat zijn onze bezittingen. 
Hoe zit het eigenlijk met die 'schatten in de hemel'? Het Bijbelcitaat 
schetst ons de tijdelijke belangen en de belangen van de ziel. Voor de 
laatstgenoemde belangen moeten we ietsje dieper 'graven'. Het gaat 
hier om de zogenaamde geestelijke goederen, die ons innerlijk leven 
kunnen versterken, datgene wat de levenskracht verhoogt. 'Geloof’ en 
vanuit dat geloof God mogen ervaren in het leven van alledag is zo'n 
geestelijk goed, een schat in en vanuit de hemel. 'Gebed', 
voortvloeiend uit een diep en overtuigd geloof, is eveneens een zeer 
kostbaar geestelijk goed: het verbindt ons met God en de hemelse 
gewesten. Hierbij mogen we zeker de Sacramenten niet vergeten. Het 
zijn eveneens geestelijke schatten die God aan ons meedeelt. Christus 
verbiedt ons niet op evenwichtige wijze zorg te dragen voor het 
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tijdelijke. We mogen zeker ons aardse lot verbeteren, maar niet 
tegelijkertijd de belangen van onze ziel verwaarlozen. 
Onlangs heb ik een oud kerkboekje gekocht met de titel: "Mijn 
Genadenschat”. Dit kleinood heb ik tijdens het bidden als een 
waardevolle hulp kunnen gebruiken bij het schatten verzamelen in de 
hemel. 
"De ogen van de Heer zijn gericht op degenen die Hem liefhebben … 
" ( Jezus Sirach 34, 19). De pasgeboren Jezus keek naar Maria, Jozef 
en de andere aanwezigen. Het was God Zelf die hen aankeek. Hij wil 
onze levenskracht verhogen en ons genezing, leven en zegen schenken 
(vgl. Jezus Sirach 34, 20). Ook dit zijn onvergankelijke, kostbare 
schatten die ons worden aangereikt vanuit die armoedige kribbe. 
Verzamel deze kostbare 'goederen' en draag ze in je hart, dag en 
nacht! Laat dit alles niet van je afpakken!  
Zalig Kerstfeest! Eric Mengerink 
 

KERK EN JODENDOM 
Chanoeka 
Dit jaar wordt op 12-19 december a.s. Chanoeka gevierd, ook wel 
‘feest der lichten’ genoemd. Dit feest wordt gehouden ter herinnering 
aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem in 165 v. Chr. 
De Syrische koning Antiochus IV trachtte de eenheid van alle 
volkeren binnen zijn rijk, waaronder ook Palestina behoorde, te 
versterken. Hij deed dit door een beeld van de god Zeus in de Tempel 
van Jeruzalem te plaatsen en Thora-onderwijs, Sabbat en besnijdenis 
te verbieden. Daarop brak, onder leiding van Juda de Makkabeeër, in 
168 v. Chr. in Palestina de zogenaamde Makkabeeën-opstand uit. 
Deze opstand tegen de inbreuk op de Joodse godsdienstuitoefening 
werd met succes bekroond: de Tempel werd heroverd, gereinigd van 
afgoderij, en opnieuw ingewijd. In de boeken der Makkabeeën zijn de 
hoofdlijnen van deze gebeurtenissen te vinden. 
Wat begon als een viering en herdenking van een militaire 
overwinning zou zich later ontwikkelen tot een feest van het licht. 
Omdat de nakomelingen van Juda de Makkabeeër potentaten waren 
geworden, maakten hun heldendaden langzamerhand plaats voor het 
verhaal dat de olie, benodigd voor de eeuwig brandende zevenarmige 

Tempelkandelaar, verontreinigd was. Slechts een kruikje reine olie 
voor de herinwijding van de Tempel werd nog gevonden, precies 
genoeg voor één dag. Toen geschiedde er een wonder. Met behulp van 
dat ene kruikje reine olie brandde de kandelaar niet één dag, maar acht 
dagen, net zo lang als de inwijdingsfeesten van de Tempel duurden. 
Ook na de verwoesting van de Tempel in 70 na Chr. bleef Chanoeka 
het feest van de herinwijding, nu niet alleen in historische maar ook in 
symbolische zin. 
Chanoeka herdenkt in deze de eerste serieuze poging om in een 
pluralistische samenleving voor de eigen cultureel-religieuze identiteit 
op te komen. Op het spel stond namelijk, en staat nog steeds, het recht 
om ‘anders’ te kunnen zijn. De uiteindelijke overwinning betekent 
hier dan niet zozeer het verkrijgen en hebben van ‘gelijke 
burgerrechten’ - koning Antiochus had hun die immers ook al aan 
geboden - maar veeleer de hernieuwde toewijding aan de eigen Joodse 
identiteit. 
Door steeds elke avond, met behulp van het negende lichtje, een van 
de acht kaarsjes van de Chanoeka-lamp extra te ontsteken, wordt niet 
alleen de herinwijding van de Tempel herdacht, maar ook de 
persoonlijke toewijding aan het Jodendom gesymboliseerd. Het echte 
wonder is hier dat het licht van die menselijke toewijding nooit 
gedoofd wordt. 
Drs. Max. G. L. van de Wiel, pr. 
Katholieke Raad voor Israël 
 

Geen Kerkcafé in december 
 
Vrijdag 6 november was een herfstachtige 
dag. Buiten was het koud, winderig en nat. In 
de Amstelstroom leek het die avond 
tropisch!  
 

Ondanks het slechte weer waren een tiental belangstellenden uit 
Ouderkerk naar het Kerkcafe gekomen, benieuwd naar wat line-dance 
is en van de gelegenheid gebruik makend om het eens zelf te 
proberen. Na enkele demonstraties van de, geheel in zwart uitgedoste, 
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Red Rebel Country Dancers, werden we gedwongen ons op de 
dansvloer te begeven. Geen excuses mogelijk. Tussen de groepsleden 
in studeerden we stukje voor stukje een dansje in. Dat was nog lastiger 
dan vooraf gedacht. Behalve dat je het verschil tussen links en rechts 
moet weten, dien je ook goed van één tot vier te kunnen tellen. 
Daarnaast is een zekere lenigheid en souplesse gewenst, ritmegevoel 
en een flinke dosis conditie. Nog maar halverwege de eerste dans 
stonden de meeste “newcomers” al te puffen en transpiratie van het 
gezicht te vegen. Overigens hadden de “megastars”onder de country 
dancers er zelf ook last van, maar toch respect voor hen.  
 
Na een korte pauze, stonden de dancers al weer te popelen om nog iets 
anders met de bezoekers te oefenen. Een zo mogelijk nog 
ingewikkelder dansje studeerden we in, dat op de muziek van Michael 
Jackson werd uitgevoerd. 
Al met al een gezellige avond en naar het schijnt heeft de dansclub er 
een paar nieuwe leden bij. 
 
Omdat de eerste vrijdag van december in het sinterklaasweekend valt, 
hebben we besloten om een keer over te slaan. Voor de meesten is 
december toch al een drukke maand, terwijl je na de feestdagen in een 
soort van donker gat valt. 
Op 8 januari pakken we de draad weer op met Shida Alizadeh-Afshar, 
een Iranese tolk, die interessant kan vertellen over de verschillen en 
overeenkomsten tussen de islam en het christendom.  
Wilt u vooraf wat meer weten over de Iranese cultuur, dan  beveel ik, 
als persoonlijke tip, van harte het boek: “Het huis van de moskee” van 
Kader Abdolah aan. 
 
Wellicht ten overvloede maar voor 2010 hebben we het volgende 
programma in de planning:  
8 januari  2010 -  Iranese tolk 
5 februari2010 -  Surinaamse avond 
12 maart 2010  -  Volksdansen 
16 april 2010  -  Late Again 
 
Paul Kösters. 
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