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Adressen St. Urbanus Parochie 
 
Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os        4961320 

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

Penningmeester  Edwin Saan 
                                       Regiozaken/kerkopbouw  
                                                                        Hélène van Huizen                 4961243                        
                                           Regiozaken          Hanneke Brummelhuis          4967561 

Secretaris              Dhr. P. Theeuwes       6790774 
Beheer Gebouwen      
 
Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31                   4961320 
            
Secretariaat bereikbaar       maandagmiddag        14.00 uur tot 16.00 uur 

 woensdagochtend      09.30 uur tot 11.30 uur 
     donderdagochtend     09.00 uur tot 11.30 uur  
 
Ledenadministratie   Jan de Jong    jongj@upcmail.nl                           4964608 
  
Website              www.kerkenouderkerk.nl 
                                     www.rkamstelland.nl 
 
Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel         

 
 Rabobank  3518.21.872 

 
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk              
 
                                   Rabobank    3005.89.786 
 
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel. 
 
           Rabobank     3518.01.855  

  t.n.v.   Urbanus Parochie Bestuur 
             Ouderkerk aan de Amstel  

 
Kerkbijdrage:            Rabobank: 3518.06.210 
Overige adressen:  Zie binnenzijde achter in de Brug 

Allerhande 
 
Geen uitgebreid pastoraal stuk van mijn hand, maar er ligt voldoende 
en zeer belangrijke leesstof voor u: berichten van het bestuur omtrent 
de regio, de maatregelen die we gedwongen moeten nemen omdat er 
te weinig kosters zijn, de aankondiging van een nieuwe 
penningmeester waarmee we zeer blij zijn en lezenswaardige stukjes 
over de Diaconale zondag, muziekopnames in de kerk, Anthonius in 
de hall enz. Voldoende materiaal om zéér serieus te nemen.  
Bij het schrijven van dit stukje zitten we aan het einde van het 
kerkelijk jaar. Zondag 18 november hoorden we dreigende taal in 
Marcus 13, 24-32 over verduistering van zon en maan en het einde 
van de wereld. Marcus schreef zijn evangelie in spannende tijden: de 
tempel was verwoest, het middelpunt van hun godsdienstbeleving. 
Ook voor Christen was het een schokkende tijd vanwege vervolgingen 
en martelingen vanwege hun geloof. Ook leefde de gedachte dat Jezus 
snel terug zou komen en alles anders zou worden. Deze lezing paste 
ook wel bij het mistige jaargetijde, het einde van het kerkelijk jaar en 
de gestage neergang van de Kerk in Europa. Overleven we dit, 
vroegen de eerste Christenen zich af. Overleven wij anno 2012, niet 
als individu maar als geloofsgemeenschap, vroeg ik in mijn 
overweging van die zondag. Tevens stelde ik de vraag hoe de kerk er 
over 50 jaar zou uitzien? Is er dan slechts een heilige restkerk oftewel 
‘steeds minder van hetzelfde?’ Of staat er vandaag of morgen iemand 
op met een visionaire blik die zegt: het kan anders, het mag anders, 
graag ‘méér van anders’.  Dat verlangen blijft onbeperkt in mij leven: 
sluimerend vuur maar eerlijk gezegd af en toe onder een laag as. En ik 
kan het niet alleen!  
We kunnen ons de vraag stellen, net zoals de eerste Christenen: komt 
Jezus weer terug? Niet als triomfator op de wolken, maar wel in het 
leven van mensen. In de manier waarop wij omgaan met elkaar, in de 
zorg en aandacht die wij elkaar geven en samen proberen Zijn 
boodschap te begrijpen. Komt Jezus weer terug als een bindende 
factor in onze -vaak lauwe –samenleving? 
Zakt het geloof in Jezus helemaal weg in onze geloofsgemeenschap of 
komt Hij terug en raken mensen weer geïnteresseerd in Hem? 
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Laten we wel bedenken: welke kant het opgaat, hangt voor een groot 
deel van ons af. Van de manier waarop wij ons gelovig zijn beleven en 
zichtbaar maken.  
Alle fusies, kille sanering, centralisatie, de arrogantie van de macht  en 
strikte regelgeving ten spijt……….ooit zal de vijgenboom -die als 
hoopvol perspectief in de blijde boodschap van zondag 18 november 
werd gegeven - weer bloeien als mensen maar blijven hopen en 
verlangen er iets mee te willen doen. Ook in Ouderkerk!  
 
De komende Advent wordt ons gegeven als tijd voor bezinning, tijd 
van verlangen, tijd van initiatieven, tijd om een en ander vanuit een 
ander perspectief te bekijken. Tijd ook van voorbereiding op het 
kerstfeest.  Het mysterie van Kerst vraagt uitdrukkelijk om gevierd én 
beleefd te worden.  God voelt Zich niet te groot om naar ons toe te 
komen. Hij vindt U en mij ‘Godwaardig’! Dát mogen we vieren, 
vieren met elkaar. 
 
Van harte wens ik u een mooie en goede voorbereiding op kerstmis 
toe en hoop velen van u te mogen ontmoeten bij een van onze 
vieringen. 
 
Met hartelijke groet 
Kiki Kint, pastoraal werkster.  
 
 
 
 

 
Na Kerstmis tot Oud/Nieuwjaar is Kiki Kint, pastoraal werkster 

een paar dagen vrij.  
Voor noodgevallen en overlijden zal zij wél bereikbaar zijn via haar 

mobiele telefoon 06-24603829. U kunt natuurlijk altijd bij 
calamiteiten haar voice-mail inspreken of het antwoordapparaat van 

de pastorie. 
Ook het secretariaat is in die dagen niet bereikbaar. In het nieuwe jaar 

2013 staan we weer voor u klaar! 
 

Beste parochianen, 
 
Ouderkerk is een dorp onder de rook van de grote steden. Vóór de 
aanleg werden deze snelwegen nog vervloekt, maar nu vormen de 
verschillende dijklichamen van deze snelwegen samen met de Amstel 
in de Amstelscheg, een bijna natuurlijke bescherming, een bolster 
tegen de buitenwereld.  
 
Zelfs de diepe, donkere, door zandwinning ontstane gevaarlijke put, is 
geworden tot de grootste recreatieve attractie in Ouderkerk: de 
Oudekerker plas. Als Ouderkerkers laten wij ons dit als een fait-
accompli welgevallen. Vanuit onze luie stoel, kijken we welwillend 
om ons heen.  
 
Elders in dit blad vindt U een stukje over de regiovorming. We 
moeten in het nieuwe jaar eensgezind uit onze stoel komen om te 
voorkomen dat het kille saneringsbeleid diepe schade aanricht. Wij 
hebben vurige mensen nodig die hartstochtelijk durven te verlangen 
naar ‘meer van ánders’ en niet om ‘minder van hetzelfde’ 
 
Enkele weken geleden lazen wij uit Efeziërs 4,30-32, 5-1-2. Deze 
boodschap moeten wij ons te harte nemen. In 2013 zullen wij ons als 
geloofsgemeenschap elkaar dienen te vergeven, goed voor elkaar zijn 
en hartelijk. Boosaardigheid moet verdwijnen. Het morren onder 
elkaar stoppen en moeten we eensgezind gaan luisteren en energie 
goed gebruiken. 
 
Ik heb aan verschillende mensen gevraagd hoe je nu echt naar God 
kan luisteren. Ik kan me persoonlijk in het volgende goed vinden: 
 
Gemeenschap met God te zijn is hetzelfde als een vader/moeder welke 
de stem van hun kind herkennen zelfs in midden van een grote 
menigte. Zoals schapen verschil weten tussen de stem van de ware 
Herder en de ingehuurde Herder, immers met de ware Herder 
brachten zij veel tijd door. God is Geest en spreekt tot je geest 
(innerlijke mens). Dit geeft je een gevoel alsof je een last te vervullen 
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hebt en kan je zelf onrustig maken, maar het is dan ook zo dat God er 
is, en je helpt in elke stap die je neemt om de last te vervullen. 
 
Dit is de essentie van wat we als parochiebestuur in 2012 gevoeld 
hebben. Gezamenlijk hebben wij een grote last te vervullen maar elke 
keer als wij een stap zetten, krijgen we méér kracht. 
 
In 2012 is het ons niet gelukt om tot overeenstemming te komen met 
de gemeente over de ontwikkelingsplannen. Wij hebben echter veel 
kracht gekregen. We gaan er vanuit dat ook Ouderkerk zal inzien dat  
‘minder van hetzelfde’ zal leiden tot onvoorwaardelijke sluiting van 
de Urbanuskerk. 
 
Bestuurlijk hebben we afscheid genomen van Nico Wolffenbuttel en 
zijn blij dat Edwin Saan de rol van penningmeester overneemt. Jan de 
Jong zal een rol gaan spelen in de dagelijkse financiële administratie, 
naast zijn voortreffelijk werk als administrateur van onze parochie.  
 
Hanneke Brummelhuis heeft de rol van afgevaardigde naar het 
regiobestuur overgenomen. Helene van Huizen zal zich meer en meer 
met communicatie en media gaan bezighouden. Wij hebben geleerd 
dat we zelf actiever moeten communiceren om te voorkomen dat 
broodje aapverhalen een eigen leven gaan leiden.  
  
2013 is een belangrijk jaar, waarin veel moet gaan gebeuren. Binnen 
de regio zijn er 3 belangrijke criteria gesteld om een lokale 
geloofsgemeenschap te behouden: 
 
1)  Aanwezigheid van pastorale zorg. 
2)  Aanwezigheid van een vitale geloofsgemeenschap. 
3)         Financiële haalbaarheid. 
 
Andere kerken binnen onze regio werken naar een volledige fusie, 
welke voor 01-01-2014 een feit moet zijn. Wij kiezen voor een ander 
pad. Dit pad kunnen wij alleen volhouden als wij in 2013 een 
vervanger krijgen voor Pastor Kint, welke met pensioen zal gaan in 

2014. Wij kunnen verdere stappen op dit pad alleen volhouden, als wij 
hiertoe financieel in staat blijven. 
 
Wij zijn trots op de vele vrijwilligers in onze gemeenschap. We zijn 
weer in staat een compleet programma aan te bieden rondom de 
kerstdagen. Ook dit jaar hebben wij weer een kleine attentie kerst-
attentie voor de vrijwilligers. Zij werken immers hard aan de 
instandhouding van onze parochie, maar laat u zich in 2013 vooral 
ook zien en indien nodig ook horen binnen uw netwerk.  
 
Wij nodigen U van harte uit om gezamenlijk het Kerstfeest te vieren. 
Zoals altijd is er ruimte voor iedereen om mee te doen of gewoon om 
even binnen te lopen.  
 
Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar. 
 
Namens het Parochie bestuur,  
Alfred Schwegler, vicevoorzitter.  
 

 
Beste Parochianen, 

 
In de nabijheid van de Urbanus kerk in Ouderkerk aan de Amstel zijn 
de afgelopen weken heiwerkzaamheden uitgevoerd. 
 
Tijdens deze werkzaamheden stond de pastorie behoorlijk te 
schudden; de pastor moest haar monitor vasthouden in haar 
werkkamer en haar gasgeveerde bureaustoel danste ritmisch op en 
neer.  
 
Voor het begin van deze werkzaamheden is namens de aannemer een 
uitgebreide en gedetailleerde vooropname uitgevoerd.  
 
Tijdens de periode van heiwerkzaamheden is op enkele plaatsen in ons 
kerkgebouw gruis aangetroffen dat duidelijk van boven gevallen was.  
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Enkele weken geleden is er een inspectie uitgevoerd samen met 
Architect Paul van Vliet en Nico Wolffenbuttel. Er is toen schade in 
de vorm van scheurvorming geconstateerd aan zowel kerkgebouw als 
pastorie. 
 
De architect vervaardigt op korte termijn een fotoreportage  en zal 
aansluitend een begroting maken van de herstelkosten. Deze zal met 
het bisdom worden besproken.  
Vertrouwende u hiermede voldoende te informeren, verblijf ik,  
 
namens het Parochie bestuur, 
Alfred Schwegler, vice-voorzitter.  

Kosters en pijnlijke maatregelen 

Zondag 28 oktober ontving koster Ton van de Vall de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia voor zijn 25 werkjaren als koster. Hij 
heeft helaas te kennen gegeven dat hij zijn werk wil afbouwen 
vanwege leeftijd en gezondheidsproblemen. We kennen Ton als een 
uitmuntend koster die jaar in, jaar uit met grote zorgvuldigheid en op 
uitermate nauwkeurige wijze zijn taak als koster heeft vervuld. Niet 
alleen op de vele zondagen was hij aanwezig en actief, maar ook bij 
dopen, huwelijken en uitvaarten. Daarnaast was hij verantwoordelijk 
voor de bestellingen van hosties, miswijn, kaarsen, godslampen enz.  
In de maand december zal Ton alle weekenden aanwezig moeten zijn, 
vanwege het feit dat de andere koster dan met geplande vakantie is. 
Voorwaar met de kerstdrukte geen sinecure! Onze derde koster zit 
helaas vanwege een verbrijzelde enkel al twee jaar thuis. En hoe graag 
deze koster ook wil, het lopen gaat met vele problemen gepaard. 
 
Een en ander heeft zeer grote consequenties voor het verloop van de 
liturgie en het openhouden van de kerk voor uitvaarten, dopen, 
huwelijken enz. Wij kunnen en mogen van de pastores niet verlangen 
dat zij ook de taak van koster op zich nemen, welke pastor Kint het 
afgelopen jaar al vele malen op zich genomen heeft. Een koster is 
immers een hele belangrijke figuur, bij wijze van spreken de gastheer 

van de kerk die ervoor zorg draagt dat de kerk open is en alles tiptop 
in orde is zodat men er zich thuis voelt.  

Uiteraard respecteren wij het besluit van Ton van de Vall, maar -
mochten er zich geen nieuwe mensen aanmelden - dan zijn wij 
genoodzaakt met grote regelmaat op zondag dicht te blijven. 
Willen we dit? 

Wij zijn dus op zoek naar minimaal twee nieuwe kosters -liever nog 
drie - die bij toerbeurt  een of twee weekenden in de maand het 
kosterschap op zich willen nemen. Uiteraard wordt men grondig 
ingewerkt. De bestellingen voor de diverse benodigde zaken zoals 
hosties, miswijn, wierook, kaarsen e.d. zullen worden overgenomen 
door het secretariaat. Overigens mogen ook vrouwen zich aanmelden. 
Wie durft de uitdaging aan? Af en toe in het weekend dicht en voor 
een gesloten deur staan of je inzetten voor de kerk die je dierbaar is?  

Graag aanmelden bij Kiki Kint, pastoraal werkster en/of Ton van de 
Vall via 020-4961320 

Vanwege te weinig kosters, lectoren en voorgangers zal het 
bestuur in overleg met de pastores  besluiten om in 2013 de 
zaterdagavondviering te beperken tot de 1e zaterdag van de 
maand. In 2014 zal deze ene zaterdag ook gaan vervallen vanwege 
het vertrek van pastor Kint wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd waarop intrekking van de 
bisschoppelijke zending zal volgen. Daarnaast speelt ook een grote 
rol dat de kosten voor voorganger, licht, verwarming en organist 
vele malen hoger zijn dan de opbrengst uit de collecte. Bovendien 
is het aantal kerkgangers op de zaterdagavond vaak niet hoger 
dan 12 tot 15 personen.  

We hopen dat u begrip hebt voor deze maatregel maar nog 
belangrijker; we verwachten dat er aspirant kosters zich zullen 
aanmelden.  

namens het bestuur, Alfred Schwegler en Hélène van Huizen 
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Ergens gelezen 
 

Gebed van Romero 
Het helpt om zo nu van een afstand te kijken 
Het koninkrijk ligt niet alleen buiten onze inspanningen, 
het ligt buiten ons blikveld 
We bereiken in ons leven maar een klein beetje van de fantastische 
onderneming die God's werk is. 
Niets dat we doen is compleet, 
en dat is een manier om te zeggen 
dat het koninkrijk altijd vóór ons ligt 
Geen verklaring zegt alles dat gezegd kan worden 
Geen gebed zegt alles wat we geloven 
Geen biecht brengt volmaaktheid 
Geen pastoraal bezoek brengt heelheid 
Geen programma vervult de hele zending van de kerk 
Geen enkele set doelstellingen bevat alles wat nodig is. 
Daarom zijn we er… 
We planten de zaden die eens zullen groeien. 
We geven water aan zaden die al geplant zijn, want ze dragen een 
belofte in zich. 
We leggen fundamenten waar verder op gebouwd moet worden. 
We zorgen voor gist dat meer voortbrengt dan wij kunnen maken. 
We kunnen niet alles doen 
En het is bevrijdend om dat te beseffen 
Dat stelt ons in staat om iets te doen 
     -  en om dat goed te doen. 
Het mag dan onvolledig zijn, maar het is een begin 
een stap in de goede richting 
een kans voor de genade van de Heer 
om ook te werken, en de rest te doen. 
We zien dan wel niet het eindresultaat. 
Maar dat is het verschil tussen de bouwmeester en de werker 
Wij zijn werkers, geen bouwmeesters. 
Dienaren, geen verlossers. 
Wij zijn profeten van een toekomst - die niet de onze is. Amen. 
 

 
Familieberichten 

 
 

Wij zijn blij en dankbaar met de geboorte van ons eerste kleinkind, 
een prachtkleindochter die op 20 november werd geboren.  

Zij zal heten : 
 

Anahí Irene Philia Kint Balcazar 
 

 
 

Op 4 november werd door het doopsel in de geloofsgemeenschap 
opgenomen 

 
Evy Martine 

dochter van Davina Harte en Jeroen Belt. 
 

 
 

In memoriam 
V 

Johanna Vergouw-Neeling uit zorgcentrum Theresia. 
Overleden op 19 oktober: 

Zij werd op 26 oktober begraven op Buitenveldert. 
 

Jo Balvert van de Weijgert uit zorgcentrum Theresia. 
Overleden op 31 oktober: 

Zij werd op 6 november na de viering rond haar afscheid begraven op 
ons kerkhof. 

 
Piet Baas uit zorgcentrum Theresia. 

Overleden op1 november: 
Hij werd op 7 november begraven op Karsenhof. 
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Riet Korrel-Papôt uit Almere. 

Overleden op 8 november:   
Zij werd op 16 november na de afscheidsviering begraven in het 

familiegraf op ons kerkhof.  
 

Riet Timmer-van der Zwaan uit de Drieburg 109.  
Overleden op 13 november: 

Na de afscheidsviering op 17 november werd zij begraven op ons 
kerkhof. 

 
Gerarda Dekker-van der Lugt uit de Groenelaan.  

 Overleden op 19 november: 
               Na de afscheidsviering op 23 werd zij bij haar man begraven 

op ons kerkhof. 
 

Bloemenoffer 
Vanaf mei tot en met oktober heeft in de dagkapel en 
achterin de kerk een collectebus gestaan voor het 
bloemenoffer. 
In de vorige jaren ging er nog een groep vrijwilligers 
langs de deur om een bijdrage te vragen voor de kosten 
van de bloemen. 
Helaas konden we dit jaar deze groep niet op de been brengen en 
hebben we het alternatief bedacht voor een bus achterin de kerk. 
Gelukkig zijn er ook nog parochianen die een bijdrage op de rekening 
hebben gestort. 
Bij elkaar is er € 555,18 opgehaald. Dat is natuurlijk een mooi bedrag 
en willen we alle parochianen die hier aan hebben bijgedragen heel 
erg bedanken. 
Het is echter wel een financiële tegenvaller ten opzichte van de  
€ 3.000 die de vrijwilligers vorig jaar hebben opgehaald. 
In ieder geval willen we de vrijwilligers die zich dit jaar nog ingezet 
hebben voor het bloemenoffer uiteraard heel erg bedanken voor hun 
inzet. 
De penningmeester Edwin Saan 

De doelen van de Kerstcollecte 2012. 
Uw  PCI mag ook dit jaar tijdens de vieringen op kerstavond en op 
eerste kerstdag een collecte bestemmen voor de hulpbehoevende 
medemens. Dit jaar willen wij de opbrengst weer gelijkelijk 
bestemmen voor hulpbehoevenden in onze directe nabijheid en voor 
hulpbehoevenden die verder van ons af wonen. 
 
De Regenboog Groep in Amsterdam 
Amsterdam kent 10 inloophuizen van de Regenboog Groep, verspreid 
door de stad. Dak- en thuislozen komen langs voor een gezonde 
maaltijd, een douche, schone kleren en voor even rust van hun vaak 
jachtig bestaan. 
Er is ruimte en gelegenheid voor ontspanning: potje biljarten of 
tafeltennis. Bezoekers helpen mee de boel draaiende te houden: ze 
maken schoon, koken of onderhouden de tuin. De bezoekers hebben 
zeggenschap en werken vaak met veel plezier mee bij hun eigen 
inloophuis. Dit meehelpen is fijn voor henzelf, geeft eigenwaarde en is 
een eerste opstap naar participatie in de samenleving. De 
maatschappelijk werkers, aanwezig in elk inloophuis, hebben 
aandacht voor de bezoekers. Teamleiders organiseren workshops 
schilderen of klussen om mensen te motiveren deel te nemen aan de 
maatschappij. Dit versterkt mensen. 
Indien u liever een bedrag wilt overmaken dan kan dat op de rekening 
ING 8081 van De Regenboog Groep te Amsterdam. 
 
Stichting Derde Wereld Hulp 
De Stichting Derde Wereld Hulp van onze dorpsgenoten Margreet en 
Peter van Coeverden doet fantastisch werk in haar opvanghuizen voor 
kinderen in de staat Andhra Pradesh in de omgeving van Vijajawada 
in India. 
 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.  
Aangezien er veel kinderen in de koudere periode die nu is 
aangebroken, geen vest of trui hebben, is ons door Margreet dringend 
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verzocht om een bijdrage te geven voor de aankoop van 120 vesten en 
truien voor de kinderen in het tehuis in Korukollu.  
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat uw PCI deze midden november 
gedane oproep heeft beantwoord door de bijdrage direct over te 
maken, vooruitlopend op de kerstcollecte. 
De organisatiekosten van de Stichting bedragen minder dan 1% van de 
opbrengsten, dus meer dan 99% komt ten goede aan de kinderen in 
India. 
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 wordt overgemaakt. 
Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een voorspoedige 
start in 2013 en bij voorbaat dank  voor uw gulle gaven. 

Nico van Wieringen. 

Bijbelwerkplaats. 

Dinsdagavond 11 december om 20.00 uur. 
de laatste bijbelwerkplaats van dit jaar. 

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen  
in het ‘hier en nu’, het boeiend vindt daar enige  

achtergrond informatie over te krijgen en het gesprek met anderen 
erover aan te gaan, is van harte welkom. 

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. 
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af. 

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31 

Zondag 2 december 

Gezinsviering 
1e zondag van de Advent 

 
10.00 uur  

In deze viering gaan  
pastor G. van Tillo en K. Kint  p.w. voor. 

en zingt het Kwetternest weer vrolijke noten 
o.l.v. Laurens de Boer. 

Tevens wordt Koen Nieuwenburg gedoopt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

iedereen is hierbij van harte welkom 
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KERSTMIS 

Gezinsviering       
Op maandag 24 december  

‘Kerstavond’      

 

is er om 19.30 uur een  
viering. 

K.Kint van Os p.w. gaat in deze  
viering voor en het Kwetternest  

o.l.v. Laurens de Boer verzorgt de muziek. 

We zoeken nog kinderen die mee willen zingen!   
 

Alle kinderen mogen verkleed als herder, 
engel of koning naar de viering komen 

 
 
 
 
 

Kindje Wiegen 
 

Voor de allerkleinste kinderen is er op  
1e Kerstdag om 15.00 uur in de kerk het  

traditionele kindje wiegen. 
 

De gezinskerstviering is op 
          24 december om half acht ’s avonds.  

 
We willen hiervan natuurlijk graag een mooie en feestelijke viering 
maken. En we zoeken hiervoor nog kinderen die dan mee willen 
zingen in ‘t Kwetternest. Ook oud-leden zijn van harte welkom  
Ook kinderen en jongeren die een instrument bespelen zijn van harte 
welkom om mee te werken aan deze gezinskerstviering. 
 
De repetities voor de kerstviering zijn op maandag 3, 10 en 17 
december om half vier in de kosterswoning. 
 
Voor deze gezinskerstviering kunnen kinderen zich opgeven  
bij Laurens de Boer: jwlaurensf@hotmail.com  
 
Het zou ook erg leuk zijn als kinderen als engel, koning of herder 
verkleed naar de gezinskerstviering komen. 
Mét elkaar kunnen we er dan een mooie viering van maken 

 
 

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 2011 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 
goed worden ingeboekt. 
Voor een eenmalige intentie kunt u natuurlijk altijd gebruik maken 
van het formulier achter in het parochieblad.  

 
 
 
 
 



 10 

Misintenties voor de maand december 2012 
 

Zaterdag 01 december 19.00 uur en Zondag 02 december  10.00 uur 
Riet Korrel-Papôt, Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Jo Balvert v.d.Weijgert, 
Jo Vergouw-Neelink, Riet Groen in ’t Woud-Bosman, overleden 
ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden 
ouders v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie 
Kea,, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-
Geisler. Wim Leurs 
 
Zondag 09 december 10.00 uur 
Riet Korrel-Papôt, Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Jo Balvert-
v.d.Weijgert, Jo Vergouw-Neelink, Mijnie Dorrestein-de Lange, Rien 
Verlaan, Wim Pappot, Elisabeth Baetings-Bunnik, Jan v.d.Lee, Sophie 
Kea. 
 
 
Zaterdag 15 december 19.00 uur en Zondag 16 december 10.00 uur. 
Riet Korrel-Papôt, Corrie Timmer- v.d.Zwaan, Jo Balvert-
v.d.Weijgert, Jo Vergouw Neelink, Agatha te Beek-Broodbakker, 
Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, overleden fam. 
van Wees-Kolk, Piet Timmer, overleden fam. Wolffenbuttel-Ripken, 
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, 
 
Zondag 23 december 10.00 uur. 
Riet Korrel-Papôt,  Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Jo Balvert-
v.d.Weijgert, Ben van Dijk,Lenie Lakerveld-Broodbakker, André 
Caminada, To Out-Fritschy en Jan Out, Sophie Kea, Elena Kruishaar-
Demtschenko, Voor degenen die het moeilijk hebben. 
 
Maandag 24 december 22.00 uur en Dinsdag 25 december 10.00 uur 
Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Rien Verlaan, 
overleden fam. Brummelhuis-Jansen, overleden ouders de Jong-Al, 
Margaretha Keizer-Schalkwijk, overleden fam. Wolffenbuttel-Ripken, 
Jan Compier, overleden fam. Cerpentier-Smits, Hennie Compier, 
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Wim Leurs, 
overleden leden van de familie Schrama, André Caminada.   

Zondag 30 december 10.00 uur 
Riet Korrel-Papôt, Corrie Timmer-v.d.Zwaan,  Riet Zeldenthuis-
Flierboom, Sophie Kea, Maria van Rijn-Pappot, Ben Vergouw, Jo 
Bohncke-v.d.Maagdenberg, Hans Lokhoff,  Rie van Blokland-de 
Waal. 
 
Misintenties voor de maand Januari 2013 
 
Dinsdag 01 januari 10.30 uur 
Voor onze parochiegemeenschap. 
André Caminada.   
 
Za. 05 januari 19.00 uur en Zondag 06 januari 10.00 uur. 
Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, 
Rinie Helsloot-de Groot, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, 
Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Riet Groen in ’t 
Woud-Bosman, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler 
 
Zondag 13 januari 10.00 uur 
Voor degenen die het moeilijk hebben.  
Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Rie van Blokland-de Waal, 
André Caminada, Elisabeth Baetings-Bunnik, Sophie Kea, Piet 
Timmer. 
 
Zondag 20 januari 10.00 uur. 
Riet Korrel-Papôt, Jo Balvert v.d.Weijgert, Agatha te Beek-
Broodbakker, Ben Vergouw, overleden ouders v.d. Kroon-Kemphorst, 
overleden fam. Van Wees-Kolk, Sophie Kea, 
Jan v.d.Lee, Hans Lokhoff, Ben van Dijk, André Bremmers en Kitty 
Bremmers-Geisler. 
 
 
Zondag 27  januari 10.00 uur. 
Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie 
Lakerveld-Broodbakker, Elena Kruishaar-Demtschenko, Maria van 
Rijn-Pappot, Jo Vergouw-Neelink, Sophie Kea, Jo Bohncke- 
v.d.Maagdenberg. 
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LITURGIE AGENDA 
Datum Tijd  Voorganger                      Plaats 
 
24-11   18.30 uur  Pastor  Van Tillo .      Theresia  Zorgcentrum 
25-11   10.00 uur   Pastor K.Kint p.w                    St. Urbanuskerk 
01-12 19.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
02-12 10.00 uur  Pastor G.van Tillo/K.Kint        St. Urbanuskerk 
08-12  18.30 uur  Pastor G.van Tillo      Theresia  Zorgcentrum 
09-12  10.00 uur   Pastor K.Kint p.w                    St. Urbanuskerk 
15-12  19.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
16-12  10.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk  
23-12  10.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
24-12  18.00 uur  Pastor  K.Kint /Ds.J.de Heer      Theresia Z.C. 
24-12  19.30 uur  Pastor K.Kint p.w      St.Urbanuskerk 
24-12  22.00 uur          Pastor van Tillo/Pastor Kint     St.Urbanuskerk 
25-12  10.00 uur          Pastor van Tillo/Pastor Kint     St.Urbanuskerk 
29-12   geen viering 
30-12   10.00 uur    Pastor G.van Tillo                     St.Urbanuskerk 
31-12   19.00 uur         Pastor K.Kint p.w                     St.Urbanuskerk 
 
 
 
Datum Tijd  Voorganger                      Plaats 
 
01-01   10.30 uur       Pastor K.Kint p.w                      St.Urbanuskerk 
03-01   14.00 uur        Pastor Adolfs/Pastor K.Kint      St.Urbanuskerk 
05-01   19.00 uur        Pastor G.van Tillo                     St.Urbanuskerk 
06-01   10.00 uur        Pastor G.van Tillo                     St.Urbanuskerk 
12-01   18.30 uur Pastor K.Kint p.w.      Theresia  Zorgcentrum 
13-01   10.00 uur  Pastor K.Kint p.w                     St. Urbanuskerk 
19-01 
20-01 10.00 uur Pastor  K.Kint /Ds.J.de Heer            Amstelkerk 
26-01   18.30 uur Pastor G.van Tillo      Theresia  Zorgcentrum 
27-01   10.00 uur        Pastor G.van Tillo                     St.Urbanuskerk 
 
 

DECEMBER  2012 
Bijzonderheden              Muzikale invulling                                         
                    
                                                                                                       
                     St. Caeciliakoor 
 
1e Zondag van de advent                     ‘t Kwetternest 
 
2e Zondag van de advent                  Elckerlyc 
 
3e Zondag van de advent                                        St.Caeciliakoor      
4e Zondag van de advent                                                     Samenzang 
 
      ’t Kwetternest   
                                          Elckerlyc 
 Hoogfeest van Kerstmis                                            St. Caeciliakoor 
                         
                 Samenzang 
Oudjaar 
 

JANUARI  2013 
 
Bijzonderheden              Muzikale invulling 
 
Nieuwjaar                           Samenzang 
50 jarig huwelijk Ton/Beb                                                  Elckerlyc 
 
Drie Koningen / koffiedrinken             Samenzang 
 
                     Elckerlyc 
 
Eenheid Christenen                  St.Caeciliakoor/Capella Nova 
 
                                                                                       St.Caeciliakoor 
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BONDGENOTEN 

Sinds 6 oktober 2006 is er in Diemen een voedselbank geopend. 
In 2007 klopte de eerste cliënt uit Ouder-Amstel bij ons aan. Daarna volgden 
er meerderen. Op dit moment hebben wij 8 cliënten uit  Ouderamstel. Het 
zijn er ook wel eens 15 geweest.  
Vanaf het eerste moment is er een goed contact geweest met de RK. St 
urbanusparochie in Ouderkerk aan de Amstel.  Drie jaar geleden heeft deze 
parochie contact met ons gezocht middels Nico van Wieringen. Voorzitter 
van de P.C.I. en een aantal anderen.. Men wilde weten of wij meer cliënten 
uit Ouder-Amstel zouden kunnen helpen. Er bleek veel verborgen armoede 
te zijn. Afgesproken werd dat iedereen, die bij ons zou aankloppen, welkom 
was.   
 
Nu, na drie jaar, is er regelmatig contact en wordt zo nu en dan het een en 
ander doorgenomen. Heel blij waren wij dan ook dat de diaconale zondag op 
11 november aan de voedselbank opgedragen zou worden. Het thema was 
Bondgenoten en leende  zich bij uitstek voor dit doel.  
 
Monique van Kempen en ik, Gerda Smit, waren om tien uur in de ochtend 
aanwezig doordat wij waren uitgenodigd wat te vertellen over onze 
voedselbank. Wij werden hartelijk ontvangen door de pastores Van Tillo en 
Kint.  
 
De sfeer en de saamhorigheid in de kerk was groot en Monique en ik waren 
diep onder de indruk van de viering en het koor Elckerlyc. Alles was 
prachtig op elkaar afgestemd en  voor mensen zoals Monique en ik, die nooit 
een kerk van binnen zien, een openbaring!  
Het geven van de informatie werd daardoor een feest om te doen. Zoveel 
mensen die ons zo welgezind waren, dat moest goed gaan! 
 
Uiteindelijk hebben wij na afloop van de dienst nog gezellig een kopje koffie 
gedronken en wat nagepraat. Er was veel voedsel opgehaald en de collecte 
bleek een groot succes. Uiteindelijk is door de inspanning van uw 
gemeenschap een fantastisch bedrag opgehaald van € 685, afgerond tot  € 
700   waar wij heel blij mee zijn en waar we heel veel mee kunnen doen. 
 
Wij danken u allen uit de grond van ons hart namens ons en alle mensen, die 
wij wekelijks ondersteunen met een voedselpakket. 
Namens de voedselbank, Gerda Smit 

Urbanus Kerstconcert zondag 
16 december 

 
Op zondagmiddag 16 december (aanvang 15.30 uur) zal 

in de St Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel het jaarlijkse Urbanus 
Kerstconcert worden gegeven. 
Annette Boland (sopraan), Dick Koomans (Vollebregtorgel, kistorgel, 
harmonium en piano), Yu Nagayama (kistorgel en harmonium), Tony 
Rous (viool) en Suzan Rous (altviool) 
brengen werken van Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, 
Marc-Antoine Charpentier, César Franck, Max Reger, Peter 
Cornelius, Paul Hassenstein en Adolphe Adam ten gehore. 
Kortom, elck wat wils. 

Annette Boland studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam 
bij Lucia Meeuwsen. Zij werkte als soliste samen met verschillende 
ensembles en organisten. Ook vertolkte zij de solopartij in diverse 
oratoria o.l.v. Sam Ten Velden en Boudewijn Jansen. 
Dick Koomans studeerde orgel en klavecimbel aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. In 1982 behaalde hij het einddiploma 
solospel cum laude. Hij was prijswinnaar op diverse internationale 
orgelconcoursen. 
Regelmatig geeft hij concerten in binnen- en buitenland. Sinds 2000 is 
hij werkzaam als intonateur voor Flentrop orgelbouw te Zaandam. 
Yu Nagayama begon haar orgelstudie in Tokyo, waar zij in 1997 haar 
Bachelor Degree haalde. Zij vervolgde haar studie in Nederland aan 
het Conservatorium van Rotterdam. Hier legde zij met gunstig 
gevolg het examen 1ste en 2de fase af. 
Yu Nagayama geeft regelmatig concerten in en buiten Nederland. 
Sinds 2003 is zij werkzaam bij Flentrop Orgelbouw te Zaandam. 
Tony Rous genoot zijn opleiding viool aan de Conservatoria van 
Brno en Praag. Hij vervolgde zijn studie in Brussel bij Prof. Poulet 
en later barokviool bij Sigiswald Kuijken. 
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Sinds 1976 speelt hij als eerste violist in het Koninklijke 
Concertgebouworkest  te Amsterdam. Daarnaast speelt hij in diverse 
ensembles veel kamermuziek. 
Suzan Rous begon met vioollessen bij haar vader - Tony Rous - en 
studeerde altviool bij Jürgen Kussmaul aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam. Met het Prinsekwartet studeerde zij 
aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie. 
Zij gaf concerten in Nederland en het buitenland. Naast haar 
kamermuziekactiviteiten remplaceert zij regelmatig bij Nederlandse 
Symfonieorkesten en het Combattimento Consort Amsterdam. 

Na afloop van het Urbanus Kerstconcert bieden Bakkerij Hans Out, 
Slagerij Wim Stronkhorst en Plus Ingrid van der Neut een receptie 
aan. 
De toegang tot het Urbanus Kerstconcert is wederom gratis. 
Ter bestrijding van de kosten wordt na afloop een deurcollecte 
gehouden. 
 

ggghhhggghhh   

 

Kerstconcert  Elckerlyc 
 

Koor Elckerlyc organiseert in 
samenwerking met The Bridges uit 

De Kwakel een kerstconcert op 
zaterdag 22 december 2012. 

 
 
 

Beide koren zullen afzonderlijk en gezamenlijk eigentijdse en 
traditionele kerstliederen ten gehore brengen onder muzikale 
begeleiding van het combo van The Bridges en de pianist van 
Elckerlyc, Edwin Saan.  
Het geheel staat onder leiding van de dirigenten Laurens de Boer en 
Leo van Rijt. 
Het concert vindt plaats in de Sint Urbanuskerk, Achterdijk 1 te 
Ouderkerk aan de Amstel en begint om 19.30 uur. 
De toegang is gratis, collecte bij de uitgang 
 
Voor meer informatie: www.thebridges.nl  www.koor-elckerlyc.nl 

 
Advent: een tijd van hoop en verwachting 

 
Tijdens de Advent – begin van het nieuwe kerkelijk/liturgisch jaar – 
bereiden wij christenen ons verwachtingsvol voor op de komst van God die 
naar ons toe komt, op Gods toekomst. Wij doen dit binnen de bedding van 
de messiaanse verwachtingen van 
het Oude Testament en de Joodse traditie, waarin het schema belofte-
vervulling een belangrijke rol vervult.  
Dit model van beloftevervulling kan niet beperkt worden tot de verhouding 
van het Oude Testament (belofte) en Nieuwe Testament (vervulling), maar 
speelt zich af binnen de Tenach en de Talmoed en binnen het Oude 
Testament en Nieuwe Testament. De belofte (de komst van het Koninkrijk 
Gods) en de vervulling gebeuren steeds en staan nog steeds uit naar de 
uiteindelijke voltooiing, wanneer God alles in allen zal zijn. De Joden zien 
uit naar de komst van de Messias (Tot ziens volgend jaar in Jeruzalem!) en 
wij christenen zien uit naar de wederkomst van de Messias, Jezus Christus.  
 
Ondertussen leven wij nog steeds in de Advent en zien vol verlangen uit naar 
de definitieve komst van onze God, de Getrouwe, die naar ons toe komt 
(Mal. 3,22-24; Mt. 25,31-46). 
 En JHWH zal koning worden over de hele aarde. 
 Dan zal JHWH de enige God zijn 
 en zijn Naam de enige naam! 
 (Zach. 14,9; Deut. 6,4; Apok. 11,15). 
 
Sinds de roeping van Abraham en Sara om een zegen te zijn voor alle 
mensen, om de wereld te humaniseren (Gen. 12,1-3), ziet het volk van God 
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uit naar de (definitieve) komst van Gods koninkrijk. Het gaat hierbij om het 
kwalitatieve koningschap van God, over een rijk van gerechtigheid, 
solidariteit en vrede (Jes. 9,1-6; Ps. 85,11) voor Israël en alle andere volken: 
‘Als die tijd gekomen is, zullen tien mannen uit de volken met verschillende 
talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: 
Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God met u is.’ 
(Zach. 8,23). 
De nadruk ligt op de kwaliteiten van dit rijk (gerechtigheid, barmhartigheid, 
liefde en vrede) en niet op degene die namens JHWH dit rijk brengt; een 
‘messiaanse persoon’ is ondergeschikt aan het ‘messiaanse rijk’ (vgl. Mk. 
1,14-15; Mt.11,1-6). Het gaat om God en zijn koninkrijk: ‘Onze Vader in de 
hemel, laat uw Naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen’ (Mt. 6,9-
10). 
 De spruit van David, uw dienaar, doe die snel ontspruiten, 
 en zijn hoorn verheffe zich door uw bevrijding; 
 want op uw bevrijding hopen wij heel de dag. 
 Gezegend Gij, Bevrijder, 
 die de hoorn der bevrijding doet ontspruiten. 
 (Achhtiengebed, 5e zegen). 
In deze lijn ligt het voor de hand om tijdens de Advent extra aandacht te 
besteden aan de Schriftlezingen uit het Oude Testament. ‘Alleen wie de 
onuitsprekelijkheid van Gods Naam kent, mag wel eens de naam Jezus 
Christus uitspreken. Wie al te snel, al te direct nieuwtestamentisch wil leven 
en denken is mijn inziens geen christen.’ (Dietrich Bonhoeffer, Verzet en 
overgave, 5.12.43). In het licht van de beloften en vervullingen van het Oude 
Testament wordt dan onze kijk op de ‘Immanuël’ (Mt. 1,23), ‘de Redder, de 
Messias, de Heer’ (Lk. 2,11) verrijkt en verdiept. 
Een goede Advent toegewenst, op weg naar Kerstmis! 
 
Henk Janssen ofm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthonius in de hall  van de kerk! 
 
Kent u de geschiedenis van deze fraaie Anthonius? Onderstaand 
verhaal werd mij toegezonden door Mevrouw Vroom uit de Waver en 
wil ik u niet onthouden, omdat dit ook voor mij een onbekend stukje 
‘kerkgeschiedenis’ was.  
Het levensgrote tableau dat in de hall van onze St. Urbanuskerk hangt 
is vervaardigd door NICO WITTEMAN (1900-1982) van beroep 
emailleur en edelsmid. Een van de bekendste emailleurs van 
Nederland en op dezelfde hoogte als Joep Nicola, die zich later meer 
op glas in lood kerkramen specialiseerde. De laatste 
overzichtstentoonstelling van Nico Witteman was in 2005 in Onze 
Lieve Heer op zolder in Amsterdam, waar behalve religieuze kunst  
ook wereldlijke kunst als bijoux, lampen, asbakken e.d. werden 
getoond. Het email plateau van Anthonius is in opdracht van de vader 
van mevrouw Vroom gemaakt voor de kerk Nicolaas en Barbara in de 
Bilderdijkstraat in Amsterdam. Haar vader ANTOON VROOM, 
geliefd huisarts en kerkmeester van deze kerk was ook arts van het 
kinderrijke gezin van Nico Witteman, die zoals vele kunstenaars 
moeite had om de touwtjes aan elkaar te knopen. Onze kerk, Nicolaas 
en Barbara had dus ook een groot email van de heilige Theresia, 
gesmede kandelaars, communiebanken etc. Een Anthoniusafbeelding 
van de hand van Nico Witteman valt ook te bewonderen in de  
Agneskerk in Amsterdam.   
Toen door bezuinigingen op kerkgebied de Nicolaas en Barbara (ook 
een Cuypers kerk!) werd afgebroken en vervangen in een nieuw 
complex door een kleine kapel, werden alle bezittingen van de kerk 
openbaar geveild. Dit was gelukkig na het overlijden van zowel Dhr. 
Vroom als Nico Witteman.  
Daar mevrouw Vroom  Anthonius prefereerde boven de Theresia,  
-  vooral ook door zijn prachtige blauwe kleurnuances - had zij het 
kerkbestuur van de Nicolaas en Barbara verzocht Anthonius buiten de 
veiling om te mogen kopen. Te meer daar zij er zeer aan gehecht was 
en een vurig aanhanger van Anthonius.  
Het kerkbestuur vond echter dat heiligenafbeeldingen in een kerk 
thuishoorden en niet profaan in een huiskamer opgehangen mochten 
worden. 
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Mevrouw Vroom  heeft toen contact opgenomen met de toenmalige 
pastoor van de Urbanus, die aangaf graag Anthonius in de kerk te 
willen plaatsen. Er werd gekozen voor de hal van de kerk omdat daar 
een mooie ruimte was. Op voorwaarde dat er een lampje zou worden 
geplaatst die het tableau mooi uitlichtte en dat de lamp altijd zou 
branden als er diensten, dopen, begrafenissen etc. zouden zijn. 
Jammer genoeg is dit niet altijd het geval. Maar we zullen dit graag in 
ere herstellen en Anthonius zo veel mogelijk in het licht zetten, zodat 
de bezoekers van de kerk even stilstaan bij dit prachtige tableau en het 
gehele verhaal er achter kennen. Boeiend genoeg om ook op open 
monumentendag de bezoekers hierop attent te maken. 
Onze Anthonius is dus niet zo maar een tegeltableau. Mevrouw 
Vroom vraagt om goed voor hem te zorgen en daaraan zullen we 
graag voldoen 
 
Een korte schets van Nico Witteman.: Leven en werk (1900-1982)  
 
Witteman volgde zijn studie aan de kunstnijverheidsschool Quellinus. 
Na bij verschillende andere (inter)nationale edelsmeden in de leer 
geweest te zijn, vestigde hij zich in 1928 in Amsterdam met een eigen 
atelier. 
 Via onder andere het Instituut voor Kerkelijke Kunst aan de Leidse 
Gracht verkreeg hij veel opdrachten uit de katholieke wereld. Naast 
een creatief ontwerper en uitvoerder van religieuze en profane 
voorwerpen van edele metalen, koper, ijzer, lood en email was hij ook 
werkgever en opleider van talloze leerlingen die bij hem in zijn atelier 
het vak hebben geleerd. 
 
Voor iedereen die interesse heeft in de eeuwenoude emailleurkunst, al 
googelend kom je op hele interessante sites waar je veel van kan 
opsteken. 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 K. Kint, p.w. en zang van 
kinderkoor ’t Kwetternest plus ad hoc koor o.l.v. Laurens de Boer 
 
22.00 uur: kerstnachtmis met pastor G. van Tillo en K. Kint, p.w. 
De zang wordt verzorgd door koor Elckerlyc o.l.v. Laurens de Boer en 
begeleid door Edwin Saan aan de vleugel.  
 
25 december: 10.00 uur, kerstviering met Pastor G. van Tillo en K. 
Kint, p.w. De zang wordt verzorgd door het Caeciliakoor o.l.v. 
Laurens de Boer met Johan Vos aan het orgel.  
15.00 uur: Kindje Wiegen voor de allerkleinsten, hun ouders en 
grootouders.  
 
31 december: 19.00 uur:  korte gebedsviering om het jaar 2010 af te 
sluiten en Gods zegen te vragen voor het nieuwe jaar. 
 
1 januari: 10.30 uur Woord - en Communieviering met K. Kint, p.w. 
en samenzang.  
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EEN ONVERGETELIJKE MORGEN 
 

Zondag, 28 oktober, ging ik met mijn vrouw naar de kerk om mijn 
taak als koster uit te 
voeren. Het was 9 
uur een mooie tijd 
om alles rustig in 

orde te maken. Het 
Caeciliakoor was 
aan het inzingen, 

want zij zouden een 
nieuwe mis ten 

gehore brengen en 
stonden daarom 

boven op het koor 
met Johan Vos aan 

het orgel. 
Geleidelijk 
 kwamen de mensen 
binnen en gingen op 
hun plaats zitten.  
Om 10.00u begon 
de viering met 
pastor van Tillo als 
voorganger. Aan het 
einde van de viering 
nam pastor  Kint 
plaats achter de 
microfoon en vroeg 
mij om naar voren 

te komen. Je schrikt even en denkt wat zal ik vergeten hebben. 
Twee stoelen werden op het altaar gezet voor Bep en mijzelf en pastor 
Kint hield een geweldige speech en ik werd bedankt dat ik 25 jaar 
mijn werk als koster had vervuld. 
Toen kwam de grote verrassing: Ik kreeg de pauselijke onderscheiding 
“ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE” 

Ik had nooit durven dromen om daar nog eens voor in aanmerking te 
komen. Na afloop kwamen veel parochianen mij feliciteren met de 
onderscheiding. Mijn kinderen, kleinkinderen broers en zussen waren 
ook uitgenodigd voor deze feestelijke gebeurtenis. Na dit evenement 

werd 
ons 
nog 
een 

zeer 

gezellige lunch aangeboden in de Cuyperskamer.  
Allen die dit hebben mogelijk gemaakt wil ik hierbij hartelijk danken 
voor hun medeleven en felicitaties. 
 
Ton van de Vall. 
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Inleverdatum kopij De Brug 2013 

bernyvanw@hotmail.com  
 

Inleveren voor februari:                      dinsdag 22 januari 
Inleveren voor maart: paasnummer                     dinsdag  19 februari 
Inleveren voor april:                                        dinsdag 19 maart 
Inleveren voor mei:                                                      dinsdag 23 april 

Inleveren voor juni                                                  dinsdag  21 mei 
Inleveren voor juli/augustus                                        dinsdag   18 juni 
Inleveren voor september                                      dinsdag 20 augustus 
Inleveren voor oktober                                        dinsdag 17 september 
Inleveren voor november                                        dinsdag 22 oktober 
Inleveren voor december/januari                         dinsdag 19 november 

 
Is Liefde Maakbaar? 

Muziekopnames in de kerk………. 
 
Die vraag stelt de film &Me van Norbert Ter Hall, die op de eerste 
dag van de komende lente in première zal gaan. De drie 
hoofdpersonages in de film denken van wel. Voor de muziek van de 
film (de score) schreef ik de noten. Ik hoefde niet lang na te denken 
over de instrumentatie: harp moest het worden. De harp staat voor 
romantiek, en hoort bij het clichématige beeld van de liefde wat vaak 
in films geschetst wordt. Dat de werkelijkheid vaak weerbarstiger is, 
en dat de harp niet alleen zoete klanken voortbrengt wilde ik laten 
horen in deze soundtrack 
Ik had het geluk te kunnen werken met 's Neerlands beste harpiste, 
Lavinia Meijer. Zij is al jaren ambassadrice van de harp als solo 
instrument, en als instrument wat tot veel meer in staat is dan de 
eeuwige glissandi achter in het orkest. Maar de harp is geen makkelijk 
instrument om op te nemen. Een harp heeft de ruimte nodig om tot 
volle klank te komen. Na weken speuren kwam (dankzij pianist en 
koorleider Laurens de Boer) de Urbanuskerk in beeld. Wat een 

akoestiek! Ik was meteen verkocht, en meteen weer diep teleurgesteld 
toen bleek dat er precies in de week dat Lavinia Meijer tussen De 
Wereld Draait Door en een zware concertreeks werd geheid achter de 
kerk. Een noodplan werd geboren: we zouden 's avonds gaan 
opnemen. Uiteindelijk bleek dat een gouden greep: Het is 
aanmerkelijk stiller in Ouderkerk aan de Amstel na achten, en ook het 
kraaienpaar dat ergens op de kerk lijkt te wonen houdt zijn snavel. 
Dankzij de flexibele en coöperatieve instelling van alle betrokken 
vrijwilligers en de pastor van de Urbanuskerk zijn de opnames zeer 
succesvol verlopen, hoewel het nog behoorlijk spannend werd toen op 
de laatste avond de vluchtleiding van Schiphol besloot de 
aanvliegroute over Amstelveen te verleggen. 
Kraaien, heipalen, Jumbojets: de stilte is al even onmaakbaar als de 
liefde. 
 
Jasper Boeke 
  
 
 

Kerkbalans 2013 
 

Eind december staan we weer bijna 
aan het begin van een nieuw jaar 
en wensen wij elkaar in alle 
opzichten een voorspoedig en 
gelukkig jaar toe. Wij hopen dan 
dat veel van onze voornemens die 
we voor het nieuwe jaar van plan 
zijn uit te voeren, gerealiseerd 
kunnen worden. 
  
Ook het bestuur van de 

Urbanusparochie waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 13 t/m 26 
januari 2013, worden de parochianen benaderd voor de jaarlijkse 
bijdrage 2013. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze parochie. 
Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk 
mogelijk te maken, want  
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Onze kerk is dat waard!  
 
® De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, 
zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om 
wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar 
iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. 
®De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt 
in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke 
gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een 
geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die 
dat nodig hebben.  
®De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze 
kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. 
We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop 
en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.  
Kerkbalans, daar geef je voor! 
 
Als christenen en kerkelijk mee levenden willen wij dat alles 
behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans 2013 is daarom hard nodig, want die 
maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke parochiegemeenschap 
haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.  
Schenk naar vermogen, wanneer men straks bij u aanklopt voor de 
Actie Kerkbalans. Geef, jong en oud, 
 
Wat is de kerk u waard? Wat is het mij waard? 

De Kerk is het waard om ons voor in te zetten. De vraag ‘Wat is de 
kerk mij waard?’ kan ook worden omgekeerd in: ‘Wat kan ik voor de 
Kerk betekenen?’. Leden kunnen veel voor de kerk doen:  

- door aanwezig te zijn in de wekelijkse eredienst;  
- door zich in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke 

kerkenwerk, waarbij iedereen met haar/zijn eigen inbreng 
welkom is; en 

- door een geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk te geven. 
 

 
 

Collecte in de Vredesweek. 
 
Op zondag 16 september was in de Urbanuskerk de jaarlijkse dienst in 
het kader van de Vredesweek. Aan deze oecumenische viering, 
waaraan Capella Nova en het St. Caeciliakoor hun medewerking 
verleenden werd het thema  
Energie voor Vrede meegegeven , oftewel “Powered by Peace” , zoals 
op de liturgie te lezen stond. Als penningmeester van de Raad van 
Kerken deel ik u met plezier mee, dat de opbrengst van de collecte € 
219 bedroeg. We zullen dit bedrag overmaken aan Pax Christi. 
De opbrengst van de collecte voor het werk van de plaatselijke Raad 
van Kerken bedroeg 171 Euro. 
 
Marcel Burger. 

 
Oproep Kerkbalans 2012 de laatste loodjes 

 
  
De bijdragen van de parochianen aan de kerk is de belangrijkste bron 
van inkomsten voor onze kerk. 
In 2011 hebben velen van u een fantastische bijdrage geleverd. 
Het zou natuurlijk geweldig zijn als we het jaar 2011 in 2012 zouden 
kunnen overtreffen, vooral wetende dat het tekort tussen de inkomsten 
en de uitgaven van de kerk ieder jaar groter wordt. 
  
Om het tekort in 2012 nog enigszins te beperken is er nog € 6.000 
nodig om 2011 te evenaren. 
De stand is op dit moment € 46.097.  In 2011 zijn we geëindigd op € 
52.013.  
  



 19 

We willen graag alle parochianen die nog in 2012 nog niet hebben 
betaald graag verzoeken de bijdrage zo spoedig mogelijk maar zeker 
vóór 31 december 2012 over te maken.  
  
Als u al wel heeft bijgedragen, willen we u graag in overweging geven 
om vóór 2012 nog een extra bijdrage te doen, om het tekort te helpen 
aanvullen. 
Alle beetjes helpen. 
 
U kunt uw bijdrage storten op: 
ING rekening               2902535 of 
RABO rekening           3518.06.210  
Ten name van Urbanus Parochie. 
  
Voor uw steun willen wij u bij voorbaat hartelijk danken! 
 
Namens het parochiebestuur 
Edwin Saan, penningmeester 
 
 
 

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen  
 

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de 
Week van Gebed in 2012 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema 
‘Wandelen met God’ verwoordt heel kernachtig de houding die de 
christelijke gemeenschap nastreeft. De gebedsweek van beide organisaties 
vindt in 2013 plaats van 20 tot 27 januari. Honderdduizenden christenen 
nemen hier deel aan.  
 
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de 
Week van Gebed in 2013 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema 
‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6: 8 waarin de 
oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan.  
Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in India. Ongeveer tachtig 
procent van de Indiase christenen is Dalit. De Dalits worden beschouwd als 
‘outcasts’ die zelfs buiten het heersende kastenstelsel 
geplaatst zijn. Concreet kenmerkt hun leven zich door 

vernedering, uitbuiting en onderdrukking. Het kastenstelsel zorgt ook binnen 
de Indiase kerken voor grote verdeeldheid. 
De profeet Micha uit in het gelijknamige bijbelboek scherpe kritiek op 
politieke en religieuze leiders. Zij gaven leiding aan een maatschappij die 
gekenmerkt werd door corruptie, onrecht en machtsmisbruik. Vervolgens 
houdt hij een sterk pleidooi voor gerechtheid. De gelijkenis in de situatie en 
krachtige oproep om daar als volgelingen van Christus een keer in te 
brengen, is voor de Indiase kerken de reden geweest om deze tekst te kiezen. 
Tijdens de gebedsweek in 2013 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij de 
oproep om trouw te zijn en de weg van gerechtigheid en nederigheid te gaan.  
De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd 
jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische 
kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week 
van Gebed in Gods hand te leggen. 
 
Wij vieren samen met onze broeders en zusters van de Amstelkerk de week 
van Gebed voor de eenheid van de Christenen  
op zondag 20 januari in de Amstelkerk, 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 bidden en oprecht te tonen aan elkaar dat we streven naar eenh 
 
 
 

 
Gesprek bij de koffie. 

 
In de maand december vervalt het gesprek maar  

op donderdag 31 januari om 10.00 uur 
bent U weer van harte welkom 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. 
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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 iedere woensdagmorgen 
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. 

(december in de St.Urbanuskerk) 
(januari  in de Amstelkerk) 

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. 

 
 

 
Schoonmaken kerk. 

 
I.v.m Sint Nicolaas is de eerstvolgende schoonmaak  

op 12 december 
en omdat de kerstspullen na Driekoningen worden opgeruimd 

is het schoonmaken op 9 jan. afgesproken. 
daarna in februari weer gewoon de eerste woensdag van de maand. 

 
 
Nieuws uit de Regio 
 
De Urbanus Ouderkerk werkt al vele jaren 
constructief mee aan de organisatie van de Regio 
Amstelland, dit zowel op pastoraal als bestuurlijk 
niveau. Pastor Kint speelt een belangrijke rol in het 
organiseren van de jongeren in de regio en sinds 
2005 zijn we actief in het regio bestuur. 

 
Geconstateerd is dat de draagkracht voor de regio aan het afnemen is. 
De parochiebesturen van Augustinus, Urbanus Bovenkerk/Heilige 
Geest en Titus Brandsma/Heilige Anna hebben mandaat gekregen om 
in 2013 onomkeerbare stappen te zetten om op 1 januari 2014 te 
komen tot een gefuseerde parochie met één nieuw parochiebestuur 
voor de gehele regio met één financiële begroting/verantwoording en 
één administratie van alle parochianen.  
 
De 3 parochiebesturen zien voor de uitvoering van lokale taken een 
lichtere bezetting op locatie als noodzakelijk. 
 
Deze visie is in de afgelopen jaren al in diverse plannen vastgelegd, 
maar naar inzien van de 3 parochies wordt het tijd om vergaande 
stappen te zetten om deze plannen daadwerkelijk uit te voeren.  
 
De vraag is gesteld aan De Goede Herder en Urbanus Ouderkerk of 
deze parochies bereid zijn om het besluit te nemen om hun lokale 
parochiebesturen op te heffen en hun bevoegdheden onvoorwaardelijk 
over te dragen aan het nieuw te vormen regiobestuur. 
 
Als onderdeel van het proces om tot één parochie te komen zullen de 
pastores gaan rouleren en geïnventariseerd zal worden welke koren 
bereid zijn om op andere locaties te zingen. 
 
Als Parochiebestuur hebben wij de vraag intern besproken maar  
er is ook contact geweest tussen enkele bestuursleden van De Goede 
Herder en de Urbanus Ouderkerk.  
 
Beide besturen vinden het vooralsnog te snel om reeds op 1 januari 
2014 toe te treden tot één nieuw parochiebestuur. Benadrukt wordt dat 
wij de noodzaak voor Urbanus Bovenkerk/Heilige Geest, Augustinus 
en Titus Brandsma inzien om wel een snelle stap naar één 
parochiebestuur te zetten.  
 
Dit proces binnen de regio willen De Goede Herder en Urbanus 
Ouderkerk niet belemmeren of vertragen.  
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Vandaar dat De Goede Herder en Urbanus Ouderkerk hebben 
voorgesteld om in 2013 eerst samen te zoeken naar een goede 
samenwerking, waarna in een later stadium mogelijk een fusie met het 
nieuwe parochiebestuur in de regio gevonden kan worden.  
 
De conclusie is echter gerechtvaardigd dat er ingrijpende 
veranderingen voor de deur staan. Er zijn 3 criteria voor 
instandhouding van een lokale geloofsgemeenschap.  
1) pastorale zorg  
2) geloofsgemeenschap  
3) financieel draagvlak. 
 
Ouderkerk kan en wil zich niet afzijdig opstellen. Deze  veranderingen 
zullen immers ook ons als geloof gemeenschap ten diepste raken. 
Ouderkerk is op dit moment nog een stabiele gemeenschap. Al onze 
inspanningen zijn erop gericht om dit ook voor de toekomst te 
behouden. Als Pastor Kint met pensioen gaat, moet haar opvolging 
adequaat worden opgevangen. De ontwikkeling van het gebied 
rondom de kerk heeft de eerste  prioriteit. Wij zetten ons nu en in de 
toekomst in voor een stabiele basis voor onze lokale 
geloofsgemeenschap.  
 
Regioafgevaardigde van uw parochiebestuur   
Hanneke Brummelhuis  
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Adressen St. Urbanus Parochie 
 
 
 
Parochiële Caritas Mw.W.Out           4964469 
   Rekeningnummer 3518.01.162 
    t.n.v.  P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Gezinsdiensten ’t Kwetternest  
    
Vormselwerkgroep/  
Jongerengroep  Dhr. P. Liesker                     06-14181919        6448097 
 
Communiewerkgroep Mw. K. Lötters                                     4965733 
 
Koor Elckerlyc  Dhr.H.Out           4964469 
 
St. Caeciliakoor  Dhr.M.v.d.Linden          4961635 
 
Muzikaal begeleider alle koren      Laurens de Boer                           06-24226872 
 
Bezoekgroep  Hélène van Huizen          4961243  
 
Raad van Kerken            Secretariaat Linda den Hertog                              4964759 
 
Lay-out parochieblad Berny van Wieringen           4964175 
   bernyvanw@hotmail.com 
 
Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler                        4965733 
 
Klachten administratie parochieblad Dhr. Jan de Jong                          4964608   
 
Stencilbureau  R.K.Gezellenhuis          4961255 
   Dhr. A.van de Vall           4961749 
      
Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat         4961320 
  
  
Kerkhof  Dhr.R.Cerpentier.          4961853 
 
Uitvaartleiders   R.v.d.Velde v.h. J Bouwens               0297-583448 

Vinkeveen            
 
                     

Opgave intenties 
Intentie voor :…………………………………………… 
 
Intentie tijdens de viering van:     ……. dag, .../…/…..     ….. …  uur 
 
2e intentie tijdens de viering van: ……. dag,  .../…/…..     ….. …  uur 
 
Opgegeven door:   ………………….                      Tel.:…………….. 
Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een “stipendium” aan te bieden. 
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van  € 10,-  per intentie. 
Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat 
Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook 
mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden:  Misintentie. 
 

Laat je kennen 
 
Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !! 
Naam:    _______________________________              
Huidige adres:  _______________________________ 
Verhuisdatum: _______________________________ 
Nieuwe adres:  _______________________________ 
Postcode en plaats: _______________________________ 
Telefoon nr.                ______________________ 
E-mail                         ______________________ 
 
Gezinsleden: 
Voorl. Achternaam            geboorteplaats /   -datum     - godsdienst 
1.                 m/v                -            - 
 
2.      m/v        -  - 
 
3.  m/v                             -                 - 
 
4.              m/v                             -   - 
 
5.          m/v         -                         - 


