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Adressen St. Urbanus Parochie 
 
Pastoraal Werkster    Mw. K. Kint- van Os   496 1320 
   E-mail adres : Urbanusparochie[at]xs4all.nl 

 
Parochiebestuur Vice-voorzitter      Dhr.A.Schwegler  496 5894 
  Penningmeester    Dhr. Edwin  Saan 
  Regiozaken/kerkopbouw 
         Mw.Hélène van Huizen 496 1243
  Regiozaken Mw.Hanneke Brummelhuis 496 7561 
  Secretaris      Dhr. P. Theeuwes  679 0774 

     
Beheer gebouwen 

 
Parochiesecretariaat  Rondehoep oost 31   496 1320 
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur 
  woensdagochtend 09.30 uur / 11.30 uur 
   donderdagochtend 09.00 uur / 11.30 uur 

 
Ledenadministratie Dhr. Jan de Jong    jongj[at]upcmail.nl  496 4608 
 

Website  www.kerkenouderkerk.nl/urbanus.  
 
Stichting Urbanus Ouderkerk a/d Amstel 
   Rabo bank 3518.21.872 
 
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk 
   Rabo bank 3005.89.786 
 
Urbanus-Parochie Bestuur 
   Rabo bank 3518.01.855 
   t.n.v.  Urbanus Paarochie Bestuur 
     Ouderkerk a/d Amstel 
 
Kerkbijdrage  Rabo bank 3518.06.210 
 
Overige adressen Zie binnenzijde achter in de brug. 

Beste Parochianen 
 
 
“Laat je niet uit het veld slaan”, een zeer toepasselijk thema en 
overweging op 17 november in een volle kerk, maar ook zeker als wij 
terugkijken op 2013.  
 
In de wereldkerk brengt de benoeming van de Paus Franciscus 
nieuwe hoop voor de toekomst. De Paus vernoemt zich naar de ‘held 
van de armen’ uit Assisi. 
 
In ons eigen dorp en met name in de parochie is het een jaar geweest 
met markante hoogtepunten, welke blijvend een teken achter zullen 
laten in onze dorpsgemeenschap. De start van de uitbreiding van het 
kerkhof, het nieuwe kindermonumentje, de restauratie van de 
sacristie door onze vrijwilligers zijn enkele mooie voorbeelden. In de 
persoonlijke zorg rondom de kerk zijn er nog veel meer kleine 
lichtpuntjes. 
 
Herkenbaar is echter ook een zekere angst voor de toekomst, angst 
voor noodzakelijke veranderingen. Er leven veel vragen; wat gebeurt 
er na het vertrek van Pastor Kint; is er voor ons een volwaardige 
plaats in de regio; is er voor de parochie nog een financieel draagvlak 
in de komende jaren; is er met de toenemende vergrijzing van de 
kerkgangers en vrijwilligers überhaupt nog wel een 
geloofsgemeenschap nodig in ons dorp? 
 
Het volk van Israël voelde angst na het horen van het belabberde 
verslag van tien van de twaalf spionnen die door Mozes op advies van 
de Heer (Numeri: 13) naar het beloofde land Kanaän gestuurd waren. 
Tien spionnen gaven een zeer negatief, bijna destructief verslag over 
het land door allerlei praatjes te verspreiden waardoor het volk ging 
morren. Jozua en Kaleb behielden echter hun geloof in Gods belofte 
en hadden een prachtig land van melk en honing gezien. Zij waren 
bereid om naar het beloofde land te gaan en op te eisen wat van hun 

mailto:jongj@upcmail.nl
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was. Maar de andere spionnen deelden dit geloof niet. Deze 
spionnen, bevangen door angst, overdreven de kracht van de 
mensen van Kanaän…….reuzen die hen zouden verslinden.  
De mensen wilden Kaleb en Jozua hiervoor stenigen, maar God greep 
in. Het volk morde en werd gestraft. Hoewel het beloofde land 
binnen hun handbereik lag, dwaalde het volk 40 jaar lang door de 
woestijn. Kaleb en Jozua echter, twee bezielde en bevlogen mannen, 
mochten volgens Gods belofte het land binnengaan.  
 
Voor de komende jaren zullen we gezamenlijk onze angst voor een 
veranderende toekomst moeten overwinnen en niet toestaan dat 
apathie, cynisme en onzekerheid ons in de greep krijgen.  
God heeft ook met onze gemeenschap in Ouderkerk het beste voor. 
Van ons wordt verwacht dat wij actief deelnemen aan de parochie- 
gemeenschap en opeisen wat van ons is en ons toekomt!  
 
Maarten Luther zei: Als ik zou horen dat morgen de wereld zou 
vergaan, zou ik vandaag een appelboom planten. Luther liet zich niet 
intimideren door doemdenken en angst voor de toekomst. Durf te 
geloven: in Ouderkerk zijn al meer dan duizend jaar appelbomen 
geplant, de appelboom van de hoop.  Als er iets wegvalt, is er weer 
ruimte voor iets nieuws, iets anders.  
 
Ook in 2013 is de oogst voor de komende jaren weer voorbereid. 
Zaken waarvoor we angst hebben, lijken vaak veel groter en sterker 
dan dat ze daadwerkelijk zijn. We laten ons echter niet uit het veld 
slaan.  
 
We laten ons niet leiden door de 10 spionnen die stellen dat onze 
parochie c.q. kerkgebouw geen toekomst hebben. Wel vereist een 
veranderende  toekomst energie, deelneming en actieve participatie 
van iedereen. Sta op, en eis op wat van U is. 
 

Ondanks de grijze hoofden kun je, als U goed luistert, elke week weer 
baby’s en kleine kinderen horen in de kerk. Jonge ouders vinden de 
weg terug naar de kerk en zijn van harte welkom. 
 
Gedurende de periode dat Pastor Kint in Ouderkerk is, hebben wij 
een periode van ongekende bestuurlijke en pastorale rust 
ondervonden. Daar zijn wij dankbaar voor. Binnen het bestuur 
hebben wij stevige discussies maar zijn steeds in staat om elkaar te 
vinden. De bestuurlijke samenstelling zal in de komende jaren 
veranderen en daar moeten wij nu aan werken.  
Kerken binnen onze regio werken naar een volledige fusie, van waar 
de eerste stap -een personele unie van de parochies in Amstelland 
inclusief diaconie en oecumene- op 01-01-2014 een feit moet zijn.  
Wij houden vast aan ons pad en zullen dit rationeel beargumen-
teren. 
 
Over enkele weken zal de kerststal weer in de tuin staan. Er zal weer 
een druk programma rondom het kerstfeest georganiseerd worden 
waaronder een kerstconcert door de Choralen uit Breda. Dit kan 
alleen maar dankzij de steun van U allemaal. Enkele weken geleden 
hebben wij onze vrijwilligers middels een prachtig concert bedankt.   
 
Wij danken alle vrijwilligers hartelijk voor het vele werk dat door hen 
weer in 2013 is verzet en wij hopen op hen te mogen blijven rekenen.  
 
Laten wij met onze nieuwe Paus rondom het Kerstfeest weer op-
nieuw hoop vinden. Misschien zelfs tegen beter weten in. Hoop 
tegen de  apathie, hoop tegen het cynisme, hoop tegen de angst voor 
veranderingen, hoop tegen het doemdenken. En blijven kiezen voor 
de parochiegemeenschap en elkaar!  
 
Rondom Kerstmis is er hoop op een betere toekomst voor iedereen,. 
Met Kerstmis zien en verwelkomen wij het licht van God op aarde. 
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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. Wij hopen dat we ook vele jonge mensen en 
jonge ouders mogen begroeten. 
 
Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar. 
 
Namens het Parochie bestuur, 
 
Alfred Schwegler, vicevoorzitter.  
 
 
 
 
 

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. Oud-leden zijn uiteraard van harte welkom.  
Ook kinderen en jongeren die een instrument bespelen zijn van harte 
uitgenodigd om mee te werken aan deze gezinskerstviering. 
 
De repetities voor de kerstviering zijn op maandag 3, 10 en 17 en 23 
december om half vier in de kosterswoning. 
 
Voor deze gezinskerstviering kunnen kinderen zich opgeven  
bij Laurens de Boer: jwlaurensf[at]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. 
 

Advent  
 
 
Advent is wachten.  
Wachten en verlangen 
totdat het eindelijk gebeuren gaat 
wat werd voorspeld in profetenzangen. 
Wachten tot God het Woord vervult in daad. 
 
Advent is komen.  
Komen en verlangen 
naar Bethlehem waar God vlakbij ons staat 
en onze mond vervult met nieuwe gezangen 
en waar geloof verandert in een daad. 
 
Advent is luist’ren.  
Luist’ren en verlangen 
totdat de hemel lichtend opengaat 
en je omspoeld wordt met engelenzangen: 
luisteren tot je hart mee zingen gaat. 
 
Advent is bidden. 
Bidden en verlangen 
opdat Gods Rijk van vrede komen gaat 
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen 
waar ons verlangen in aanbidding overgaat. 
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Pastoraaltje 
 
U hebt een dubbeldik nummer van uw parochieblad in handen voor 
de komende december en januari van het nieuwe jaar 2014.  
Terwijl Sinterklaas met zijn Pieten nog door de straten lopen en 
kinderhartjes sneller gaan kloppen, worden er in de kerk al de 
voorbereidingen getroffen voor Kerstmis. Besprekingen van koren, 
kerstliederen uitzoeken, boekjes maken, kerstbomen bestellen en 
alles wat met de kerst te maken heeft, bepalen de agenda van nu. 
Het is nu eenmaal zo dat je in het kerkenwerk de tijd vooruit moet 
denken. Soms voelt dat vervreemdend aan maar dit is nu eenmaal 
een gegeven.  Zoals kinderen uitkijken naar het feest van Sinterklaas 
mogen wij gedurende de vier weken van de Advent uitkijken en 
verlangen naar Kerstmis. In de Advent gaat God op weg om naar de 
mensen te komen om met Kerstmis door te breken in een klein kind. 
In de donkere wereld kunnen we Gods genade vaak niet ontdekken, 
maar met kerstmis wordt het bewaarheid.   
 
We kunnen ons hierop vier weken tijdens de Advent voorbereiden. In 
deze vier adventsweken worden we in de lezingen van de vieringen 
opgeroepen ons om te keren en wakker te worden. Om waakzaam en 
bij de tijd te zijn. Onze vicevoorzitter, Alfred Schwegler, gaf dit ook 
duidelijk aan in zijn openingstukje. Met waakzaam bedoelen we dan 
niet lekker lui en lijdzaam achterover leunen in onze stoel. We 
moeten waakzaam zijn om het wonen van God onder ons écht te zien 
en te ervaren. Zijn aanwezigheid kunnen en mogen we voelen op die 
momenten dat we elkaar aanzien en naar elkaar omzien. Waakzaam 
blijven om onze appelboom van de hoop niet te laten verpieteren 
maar te laten groeien.  De parochieavond van 19 september jl -
waarvan verder in dit blad een verslag – heeft ook duidelijke gemaakt 
wat we met elkaar in de nabije toekomst willen en waar we ons voor 
willen inzetten: eigen verantwoordelijkheid, nieuwe kansen 
aangrijpen, saamhorigheid, omzien naar elkaar, een goed verzorgde 
liturgie enz. Dat vergt allemaal veel energie willen we tenminste onze 
woorden omzetten in handelen en daden. Kortom: met elkaar 

participeren in de parochie van de toekomst. Overigens is het woord 
participatiesamenleving uitgeroepen als Woord van het Jaar. 
Opmerkelijk eigenlijk als je bedenkt dat het woord participeren voor 
christenen helemaal niet zo nieuw is. Paulus schreef er al over in zijn 
1e brief aan de Korintiërs.  “Elk van ons heeft van de Geest gaven 
gekregen en we moeten ons daarmee inzetten voor de zaak van de 
Heer”. We hebben immers van God allemaal onze eigen gaven en 
talenten gekregen. Laten we daar dan ook wat mee doen! Misschien 
kan dit nieuwe Woord van het Jaar ons tot nadenken aanzetten op 
welke wijze we ons in willen zetten voor de parochie conform 
datgene wat op de parochieavond is ingebracht door de parochianen.    
God werkt door alles wat er gebeurt. Hij licht op in mensen die zich in 
onze eigen gemeenschap willen inzetten vanuit welke motivatie of 
geloof dan ook. God licht op in mensen die horen, zien en daarna 
handelen. Gewoon, omdat we eigenlijk diep in ons hart willen dat het 
goed gaat met mensen, omdat we willen geloven en hopen dat alles 
wat kapot maakt, verziekt en kleineert niet echt in onze wereld en 
ons bestaan thuishoort.  
Deze God gaat op weg om naar mensen te komen. In Jezus is de 
liefde van God verschenen. En in de kribbe begint het geheim van ons 
geloof. Moge de boodschap van het kind in de kribbe opnieuw ons 
hart bereiken als goed nieuws voor ieder mens van goede wil. Moge 
Zijn boodschap ons de moed geven om op te staan, wellicht tegen de 
stroom in, opdat we weer volop gaan leven. Verbonden met God en 
met elkaar opdat wij allen mensen worden in wie Zijn licht 
doorbreekt .  

Ik wens u een mooie en goede voorbereiding toe op Kerstmis. 

Met hartelijke groet   K. Kint –van Os, p.w. 
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Het secretariaat is tussen kerstmis en het nieuwe jaar niet 
bereikbaar. In het nieuwe jaar 2014 staan we weer voor u klaar! In 
dringende gevallen kunt u het antwoordapparaat inspreken en deze 
zal worden afgeluisterd.  
 
Pastor Kint is met vakantie van 5 januari t/m 19 januari i.v.m op te 
maken vakantiedagen. Voor noodgevallen en overlijden kan men in 
die periode bellen naar Dhr. Paul Liesker: 06-14181919 of het 
antwoordapparaat inspreken van de St. Urbanusparochie: 020-
4961320 

 

Inleverdatum kopij De Brug 2014 
 

Inleveren voor februari:                                            dinsdag 21 januari  
 
Inleveren voor maart:                dinsdag 18 februari  
  
Inleveren voor april:  paasnummer                           dinsdag 18 maart 
  
Inleveren voor mei:                                                          dinsdag 15 april 
  
Inleveren voor juni                                                  dinsdag  20 mei 
  
Inleveren voor juli/augustus                                         dinsdag   17 juni  
 
Inleveren voor september                                      dinsdag 19 augustus 
  
Inleveren voor oktober                                        dinsdag 16 september 
  
Inleveren voor november                                         dinsdag 21 oktober 
  
Inleveren voor december/januari                       dinsdag 18 november 
 

 

Eerste Communie 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van de kinderen die komend jaar  
hun Eerste Communie willen doen.  
De datum is al bekend: 18 mei 2014 
 
Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een  
eerste ouderavond op: 
 
Donderdag 23 januari 2014 om 20.30 uur in de pastorie. 
 
Deze informatieavond is geheel vrijblijvend. 
Heeft u een zoon/dochter die in aanmerking komt, dan bent  
u van harte welkom. 
De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.  
Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger. 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich via de mail opgeven  
of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij: 
 
Pastor Kint, Ronde Hoep Oost 31 (pastorie) – tel.: 4961320 
Mevr. K. Lötters, Boterbloem 73 – tel.: 4965733 
 
Aanmeldingen via mail: karinl68[at]hotmail.com 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:     Voornaam kind: 
 
Adres: 
Tel.nr.:   mail: 
Op donderdag 23 januari a.s. kunnen jullie ons verwachten 
met......persoon/personen 
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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 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 het Caeciliakoor  
                   o.l.v. Laurens de Boer en begeleid door Johan Vos (orgel).  
 
25 december: 10.00 uur: kerstviering met Pastor G. van Tillo.  
                   De zang wordt verzorgd door koor Elckerlyc  
                   o.l.v. Laurens de Boer met Edwin Saan (vleugel).  
GEEN KINDJE WIEGEN 
 
29 december: 10.00 uur, Woord-en Communievierin met K. Kint 
31 december: 19.00 uur:  korte gebedsviering om het jaar 2013  
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. met samenzang.  
 

 
 

Parochieavond 19 september 2013 in het Gezellenhuis 
 
Op 19 september kwamen er zo’n 60 parochianen bij elkaar in het 
Gezellenhuis om te praten over de betekenis en toekomst van onze 
parochie. Na het openingsgebed en het ontsteken van een kaars door 
pastor van Tillo heette vice-voorzitter Alfred Schwegler iedereen 
welkom. Vervolgens hielden Hanneke Brummelhuis (bestuurslid), 
Edwin Saan (penningmeester) en pastor Kiki Kint een inleiding op de 
drie thema’s van de avond: regionalisering, financiering en pastorale 
toekomst. 
Na deze inleidingen ging iedereen in een groepje aan een tafeltje 
zitten om met elkaar de voorgelegde vragen te bediscussiëren. 
Centraal stond de vraag: hoe gaan we verder? Deze vraag was 
onderverdeeld in vragen die betrekking hadden op de drie thema’s. 
Per tafeltje werden er drie kernwoorden per thema geformuleerd die 
weergaven wat men belangrijk vond. Deze kernwoorden werden 
verzameld op de flip over door Paul Theeuwes (secretaris): 
 

Regionaal: Financieel Pastoraal 
Oecumene II 
Projecten 
Sacramenten 
Voorkeur 
zelfstandig 
Voorkeur met 
Amstelkerk dan 
over de brug III 
Jeugd II 
Samenwerking 
Gebouw 
Pastor inspirator 
Verbondenheid 
en naastenliefde 
Scholen offensief 
 
Teamspirit/eigen 

Draagvlak 
Zorgzame gemeenschap 
Maximale inzet van 
gebouwen en kerkhof 
Gefaseerde verkoop 
gronden 
Verkoop Gezellenhuis 
Verhuur gronden 
Eigen 
verantwoordelijkheid 
 
Scheiding monument en 
gemeenschap 
Geld en mankracht t.b.v. 
zelfstandigheid 
Haalbaarheid huidige 
plannen 

Regionaal 
Plaatselijk 
Autonoom 
Participerende kerk: 
- vorming 
pastoraatsgroep 
- opleiding en kennis 
- begeleiding 
(bisdom, regio, zelf) 
Leider/samenbinding 
(niet persé pastor) II 
Coördinator 
(prikkelend en 
uitdagend) III 
Eigen 
verantwoording/ 
nieuwe kansen 
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identiteit, delen 
met elkaar: 
- zelfstandigheid 
- regionaal 
verband 
- geleidelijkheid 
 

 
Multifunctioneel/spiritueel 
en gebouwenplan beter 
doorspreken 
Kerkhof 
Actieve gemeenschap w.b.  
creatieve projecten, 
pastoraat, geld werven 
 

Inspiratie van de 
leiders 
Luisteren naar de 
klanten II 
Gebouw verkleinen 
Omzien naar 
elkaar/betrokkenheid 
Goede liturgie 
Ontmoeting 
Saamhorigheid 
Scholen 
(vernieuwing) 

 
Nadat alle woorden waren verzameld was er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Ook meldden enkelen zich spontaan aan als 
vrijwilliger. Uiteindelijk werd om half elf de avond afgesloten. We 
denken dat we allemaal mogen terugkijken op een geslaagde avond. 
 
Wat kunnen we afleiden uit de kernwoorden? 
Omdat er binnen de aparte groepjes over verschillende dingen werd 
gepraat en gediscussieerd, zijn de kernwoorden juist een handig 
uitgangspunt om te kijken naar hoe we verder kunnen gaan met onze 
parochie.  
Als we de kernwoorden op een rijtje zetten dan komt daar het 
volgende uit naar voren. Karakteristiek voor de gemeenschap ziet 
men de betrokkenheid op elkaar en de eigen verantwoordelijkheid. 
Waarbij men bij voorkeur zelfstandig blijft en de organisatie daarop 
aanpast. Er is wel een mogelijkheid om regionaal samen te werken en 
ook pastoraal (liturgisch) kan er regionaal gewerkt worden. Eventuele 
benodigde deskundigheid kan uit de regio komen. De regio wordt 
tevens gezien als garantie voor de sacramenten. Wat kerkbezoek 
betreft gaat men liever samen met de Amstelkerk (oecumene) dan 
dat men regionaal gaat kerken. Opvallend is dat men een vorm van 
evangelisatie wil op de scholen. Financieel wil men zelfstandig 
blijven, daarvoor zijn verschillende opties: van verkoop van 
deelgebieden, tot het monument loskoppelen van de gemeenschap. 

Men geeft aan een inspirerend leidinggevend figuur die luistert naar 
de gemeenschap, nodig te hebben. Dit koppelt men los van een 
pastorale beroepskracht. Inhoudelijk heeft men de voorkeur voor 
projectmatig werken. 
De uitkomsten van deze avond zijn op zich niet verbazingwekkend te 
noemen. Het is een bevestiging van de sterke samenhang die er in 
deze gemeenschap is. In alles is de uitkomst van de kernwoorden 
gericht op het in stand houden van de huidige gemeenschap: geld en 
middelen zijn eigen verantwoordelijkheid en een inspirerend leider 
moet het vuurtje brandend kunnen houden.  
 
Vervolg 
Er was duidelijk behoefte van de aanwezigen om hun gedachten kwijt 
te kunnen. Een vervolg op deze avond zal dan zeker ook niet 
uitblijven. 
De verwachting was dat het parochiebestuur met een analyse komt 
en voorstellen doet om te werken aan een hechte 
geloofsgemeenschap met toekomst, waaraan ook gelovigen (de 
jongere generaties) die nu aan de zijlijn staan weer mee willen doen. 
In het bestuur zal e.e.a. dan ook geëvalueerd worden. 
Er was het besef dat bij schaarste en terugloop van het aantal actieve 
gelovigen men ook zal moeten samenwerken met andere parochies 
in de regio.  
Willen we gehoor geven aan de gemeenschap en toch de nieuwe 
uitdagingen positief aan gaan dan moeten we rekening houden met 
de wens tot zelfbehoud en de kansen die er door een groter verband 
worden geboden. 
 
14 november 2013 
Helene van Huizen 
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Familieberichten  
 

Op 24 november  werd door de doop in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen 

Bram 
zoon van Eric Kouwenhoven en Jiska Geijsel. 

 
Op 1 december werd door de doop in onze geloofsgemeenschap 

opgenomen 
Tessa 

dochter van Maarten Nieuwenburg en Liesbeth van Tilborg. 
 

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofgemeenschap en 
feliciteren hun ouders.  

Dat hun kinderen mogen opgroeien tot gelukkige mensen. 
 

 

In Memoriam. 

Op 20 oktober jl. overleed op 84-jarige leeftijd in verzorgingshuis De 
Open Hof te Amsterdam 

Cor Saan 
Deze markante man werd geboren in Diemen waar hij al op jonge 
leeftijd begon in het familiebedrijf Saan. Mede onder zijn bevlogen 
leiding groeide dit familiebedrijf uit, bekend onder de naam 
Koninklijke Saan en gespecialiseerd in het oplossen van logistieke 
vraagstukken op het gebied van industriële verhuizingen, 
kraanverhuur, verkeersdiensten enz.  ‘Ome’ Cor, zoals hij werd 
genoemd, werd door zijn personeel op handen gedragen en hij was 
voor hen een fantastische en betrokken baas. 
Samen met zijn vrouw Bep met wie hij ruim 57 jaar gelukkig gehuwd 
was, kreeg hij vier zonen die als 4e generatie in het bedrijf Saan 
werken.   

Cor was een echt familiemens en mensenmens: dienstbaar en open 
naar mensen toe zowel dichtbij als veraf in bijvoorbeeld Roemenië. 
Godsdienstig zijn is mensdienstig zijn. De zaak van Jezus en de zaak 
van de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In wezen is 
dienstbaarheid aan de mensen dienstbaarheid aan God. Zo was Cor 
niet alleen zeer betrokken bij de kerk in Diemen, maar ook in de St. 
Urbanuskerk heeft hij zich in de negentiger jaren als penningmeester 
verdienstelijk gemaakt. Tijdens zijn penningmeesterschap is mede de 
grote opknapbeurt van de pastorie tot stand gekomen. Voor zijn vele 
werk is de parochie hem grote dank verschuldigd.  
De laatste jaren tobde hij met een afnemende gezondheid, maar Cor 
bleef positief en scherp van geest en altijd betrokken bij zijn gezin en 
het bedrijf. Op 20 oktober liet Cor zijn aardse leven los. In een  
overvolle kerk in Diemen, werd hem op zaterdag 26 oktober op 
indrukwekkende en warme wijze de laatste eer bewezen.  
Moge God voltooien wat Hij eens met Cor begonnen is. Zijn vrouw 
Bep, kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 
wensen wij veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.  
 
 
Op 29 oktober jl. overleed op 81-jarige leeftijd in zorgcentrum 
Theresia  

   Henk J. Mesman 
Henk werd geboren in de Haarlemmermeer.  Als vak koos hij 
ervoor om banketbakker te worden –banketbakker met passie - en 
werkte als zodanig in Ouderkerk bij bakker Koolhaas en bakker Out. 
Uit zijn huwelijk met Tiny Hattink werden drie dochters geboren en 
dan lacht het leven je toe. Aan dit gelukkig leven kwam echter een 
eind toen Tiny al op 52 jarige leeftijd overleed en Henk achterbleef 
met jonge mensen die hun moeder eigenlijk nog niet konden missen. 
Henk moest vader en moeder tegelijk zijn. Dit verlies kon Henk 
moeilijk onder woorden brengen. Hij was er de man niet naar met 
zijn gevoelens te koop te lopen, gesloten, onmachtig om zijn diepste 
innerlijk ter sprake te brengen en zijn verdriet stopte hij weg. Naar 
buiten toe bleef Henk een vriendelijke man die altijd klaar stond voor 
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anderen. Als hij pannenkoeken bakte kon de hele straat reken op een 
pannenkoek van zijn hand. De laatste jaren van zijn leven bracht 
Henk door in zorgcentrum Theresia omdat zelfstandig wonen steeds 
moeilijker werd. Men kent hem daar als een vriendelijk man die altijd 
met iedereen een praatje maakte en ook open stond voor een grapje. 
Op zijn vaste stekkie in de glazen zaal woonde hij ook de vieringen 
bij. Steevast zei hij bij het ontvangen van de Communie ‘dankjewel’ in 
plaats van Amen……..De laatste tijd werd Henk regelmatig getroffen 
door tia’s. Van een gewone stoel belandde hij in een rolstoel. Later 
werd de rolstoel verruild voor het bed. Zienderogen ging hij 
achteruit. Spreken kon bijna niet meer totdat op het laatst allen nog 
maar ogen konden zoeken, een laatste glimlach en Henk mocht en 
mocht zijn aardse leven loslaten.  
Op dinsdag 5 november namen wij afscheid van hem in de 
Urbanuskerk, waarna hij werd begraven op ons kerkhof. Moge zijn 
Schepper voltooien wat Hij eens met Henk begonnen is en hem 
eeuwig leven schenken.  
 

 
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 2014 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.  
 
 

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 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het 
thema 'Is Christus dan verdeeld?' is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 
Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind 
te zijn. De gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari en is 
aangedragen door kerken in Canada.  

De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in 
Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke 
gemeenten. De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder 
staat in een zelfde relatie tot Christus. Het thema 'Is Christus dan 
verdeeld?' is dan ook een retorische vraag, waarop mensen 
ontkennend zullen reageren. In Christus blijkt de liefde van God voor 
de hele wereld. Tijdens de gebedsweek in 2014 zullen christenen 
wereldwijd stilstaan bij dit thema. 

 
Wij vieren samen met onze broeders en zusters van de Amstelkerk de 
week van Gebed voor de eenheid van de Christenen  
op zondag 19 januari in de 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 bidden en oprecht te tonen aan 
elkaar dat we streven naar eenheid. 
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LITURGIE AGENDA 

 
Datum   Tijd  Voorganger                                         Plaats     
30-11 geen viering 
01-12 10.00 uur Pastor K.Kint p.w.     St. Urbanuskerk 

07-12   19.00 uur Pastor G.van Tillo  
08-12   10.00 uur Pastor G.van Tillo     St. Urbanuskerk 

14-12   door omstandigheden géén viering in Theresia  
15-12   10.00 uur Pastor K.Kint p.w.                        St. Urbanuskerk 

21-12   19.00 uur   
22-12   10.00 uur Pastor G.van Tillo    St. Urbanuskerk 

24-12   18.00 uur   Pastor K.Kint /Ds.J.de Heer        St. Urbanuskerk 
24-12   19.30 uur Pastor K.Kint p.w. 
25-12   22.00 uur Pastor K.Kint/ Pastor G.van Tillo 
25-12   Pastor G.van Tillo 
26-12 

28-12   18.30 uur Pastor G.van Tillo  Theresia  Zorgcentrum 
29-12   10.00 uur Pastor K.Kint p.w.                        St. Urbanuskerk 
 

31-12   19.00 uur Pastor K.Kint p.w.  St. Urbanuskerk 
 
 
2014: Geen vieringen meer op zaterdagavond in de St Urbanuskerk 
 
01-01   10.30 uur Pastor K.Kint p.w.  St. Urbanuskerk 

05-01   10.00 uur Pastor G.van Tillo  St. Urbanuskerk 
11-01   18.30 uur Pastor G.van Tillo  Theresia  Zorgcentrum 
12-01   10.00 uur Pastor G.van Tillo  St. Urbanuskerk 
19-01   10.00 uur Pastor G.van Tillo/Ds.J.de Heer        St. Urbanuskerk 

25-01   18.30 uur Pastor J.Adolfs              Theresia  Zorgcentrum 
26-01   10.00 uur Pastor J.Adolfs                             St. Urbanuskerk 
02-02   10.00 uur Pastor G.van Tillo                        St. Urbanuskerk 

 
 

December  2013/ Januari 2014 

 
Bijzonderheden                Muzikale invulling 
 
1e zondag van de advent          ‘t Kwetternest 

 
2e zondag van de advent                       koor Elckerlyc 

 
3e zondag van de advent       koor St. Caecilia 

 
4e zondag van de advent                       Gregoriaans, De Duif 

Kerstavond   koor St. Caecilia 
Gezinsviering      ‘t Kwetternest 
Kerstnacht   koor St. Caecilia 
Hoogfeest van Kerstmis                       koor Elckerlyc 
Geen viering 

 
                                                                                                     Samenzang 
 

gebedsviering        
 
 
 
 
                   samenzang  

3 Koningen              Gregoriaans De Duif 
 
                                                                                                  koor Elckerlyc 
Eenheid Christenen                               koor St. Caecilia/Capella Nova 

 
                                                                                                  ‘t Kwetternest 
Koffie drinken         Samenzang 
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25 jaar Bezoekgroep 

 
Op 9 december 1988 werd door pastoor van Ombergen de bezoekgroep 
opgericht. We vieren dit jaar dus een klein jubileum. Sinds die tijd hebben 
veel verschillende dames en een enkele heer 25 jaar lang heel veel mensen 
bezocht in de parochie. Eigenlijk is het heel vanzelfsprekend geworden dat 
de bezoekgroep er is en dat er aandacht wordt gegeven aan jubilarissen en 
mensen die om welke reden dan ook wat aandacht behoeven. Toch is het 
niet zo vanzelfsprekend. 
In onze parochie hechten we sterk aan elkaar. Daar hoort bij dat we elkaar 
aandacht geven op belangrijke momenten in ons leven en als het allemaal 
eens wat minder gaat. 
Omdat dit niet altijd lukt zoals we wel zouden willen is er in de parochie de 
bezoekgroep. Op gestructureerde wijze probeert zij te doen wat er van een 
hechte gemeenschap verwacht wordt. Hiervoor hebben mensen die kunnen 
luisteren en hun eigen verhaal even opzij kunnen zetten, zich beschikbaar 
gesteld. Dat deze dames en heren er zijn is niet zo vanzelfsprekend. Dat 
merkt de bezoekgroep aan de moeilijkheid om nieuwe leden te vinden. 
Drempelvrees is vaak de reden en het idee alleen zware gesprekken te 
moeten voeren terwijl er veel fijne en vrolijke bezoeken worden afgelegd. 
In de laatste jaren heeft de bezoekgroep moeten besluiten om niet meer 
alle jubilarissen te bezoeken; er is gewoon te veel werk voor de kleine 
groep. Daarom krijgen de mensen die 25 jaar of 40 jaar zijn getrouwd nu 
een kaart van de parochie. Gelukkig is men daar ook blij mee. De 
bezoekgroep hoopt dat ze niet meer mensen alleen een kaart moet gaan 
sturen in de toekomst maar dat ze haar bezoeken onverminderd voort kan 
zetten. 
Wat de vanzelfsprekendheid van de bezoekgroep betreft zal de komende 
tijd uitwijzen als pastor Kint met pensioen gaat. De berichten van zieken en 
aanvragen voor bezoek zullen dan niet meer via haar maar op een andere 
wijze bij de bezoekgroep terecht moeten komen. Dat vraagt meer actie van 
de gemeenschap om berichten door te gaan geven. 
De bezoekgroep hoopt nog zeker 25 jaar door te gaan, met bezielde 
mensen en uit belangeloze naastenliefde voor elkaar. Wij rekenen op u. 
 
Helene van Huizen (voorzitter bezoekgroep)  T 020 4961243 
 

2014 géén zaterdagavondviering meer in de Urbanuskerk 
 
Vanwege te weinig kosters, lectoren en voorgangers had het bestuur 
in overleg met de pastores  besloten om in 2013 de 
zaterdagavondviering te beperken tot de 1e zaterdag van de maand. 
In 2014  - zoals vorig jaar aangekondigd - 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 pijnlijke maatregel en weet u 
van harte welkom op de zondagochtend, de dag des Heren.  

 
 

Amnesty International 
 
Zoals al eerder is gebeurd, wordt U ook deze maand in de 
gelegenheid gesteld om brieven te ondertekenen voor Amnesty 
International. Op zondag 17 december a.s. kunt U dit na de viering 
doen in gebouw de Amstelstroom. 
 
Tot 11.30 uur zijn er dames van de Amstelkerk aanwezig waarbij u de 
brieven kunt tekenen.Dit is een oecumenische activiteit die wij van 
harte ondersteunen.Van tevoren wordt het ook in het Weekblad 
Ouder-Amstel bekend gemaakt.En in het vervolg zullen wij dit ook 
melden in ons parochieblad. 
 
Namens de PCI, Willy Out. 
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Misintenties voor de maand december 2013 
 
Zondag 01 december 10.00 uur 
Henk Mesman, Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders van 
Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie  van Beek, Overleden ouders 
v.d.Meer-Verkerk en overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, 
Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler. 
 
Zaterdag 07 december 19.00 uur - Zondag 08 december 10.00 uur 
Henk Mesman, Sophie Kea, Elena Kruishaar-Demtschenko, Corrie 
Timmer-v.d.Zwaan, Ton van Thienen, Willemien van Emmerik, Riet 
Jansen-Reijsbergen, George Baron, Jan Out en To Out-Fritschy. 
 
Zondag 15 december 10.00 uur 
Henk Mesman, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, 
Lucia Copier-v.d.Heide, Overleden fam. van Wees-Kolk, Wim van 
Beek, Leo van Dijk,Mijnie Dorrestein-de Lange, Monique Dols-Lesage, 
Voor degenen die het moeilijk hebben. 
 
Zondag 22 december 10.00 uur 
Henk Mesman, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nellie de 
Kort-Massingh, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Riet Groen in’t 
Woud-Bosman, Jan Compier. 
 
Dinsdag 24 december 19.30uur en 22.00 uur en woensdag 25 
december 10.00uur 
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Overleden fam. Brummelhuis-
Jansen,Theo Kouwenhoven,Riet Korrel-Papôt en Wes Korrel, André 
Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Wim Leurs, Jan Dekker en 
Grada Dekker-v.d.Lugt,Overleden fam. van Wieringen-Salm, 
Overleden ouders de Jong-Al, Overleden fam. Meijer-Baars en een 
speciale intentie en Theodora Beatrix, Broekhuizen, Overleden fam. 
Schrama, Jan Out en To Out-Fritschy. 
 
 

Zondag 29 december 10.00 uur 
Sophie Kea, Jo Vergouw-Neeling, Jo Balvert-v.d.Weijgert,Sophie 
Jooren-Timmer, Corrie van Leeuwen-Scholten, Gijsbertus Keizer, 
Annie Mouris,Ben Fakkeldij, Jan Dekker en Grada Dekker-v.d.Lugt. 
 
 

Misintenties voor de maand Januari 2014 
 
Zondag 05 januari 10.00 uur 
Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, 
Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, 
Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsoot-de 
Groot, Annie Mouris, Henk Mesman, André Bremmers en Kitty 
Bremmers-Geisler, Corrie van Leeuwen-Scholte, André Caminada. 
 
Zondag 12 januari 10.00 uur 
Sophie Kea, Kars van Tol en Maria van Tol-van Nes,Riet Korrel-Papôt 
en Wes Korrel, Theo Kouwenhoven, Lucia Copier-v.d.Heide, George 
Baron, Monique Dols-Lesage, Gijsbertus Keizer. Voor degenen die het 
moeilijk hebben, 
 
Zondag 19 januari 10.00 uur 
Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Overleden fam. 
van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Grada 
Dekker-v.d.Lugt, Wim van Beek, Leo van Dijk, Nelly de Kort-Massingh, 
Ton van Thienen. 
 
Zondag 26 januari 10.00 uur 
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-
Broodbakker, Ben Fakkeldij, Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Willemien van 
Emmerik, Riet Jansen-Reijsbergen, Sophia Jooren Timmer. 
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Urbanus Kerstconcert  
 
  
 
 
Op zondag 15 december 2013 zal in Ouderkerk aan de Amstel in de St 
Urbanuskerk (Achterdijk 1) het Urbanus Kerst Concert worden 
gegeven (aanvang 15.30 uur) door De Choralen van de Grote of 
O.L.V. Kerk te Breda o.l.v. van Henri de Graauw m.m.v. Jelena 
Bazova (Vollebregtorgel, kistorgel en piano) en Anton Smulders 
(piano). 
 Op het concert worden op het Kerstgebeuren geïnspireerde 
werken uitgevoerd van diverse componisten, onder andere van J.S. 
Bach, W.A. Mozart, E. Waldteufel en J. Hammond. De koorwerken 
zullen zowel a capella als begeleid door orgel of piano worden 
gezongen. Daarnaast staan solowerken voor orgel, kistorgel en piano 
op het programma. 

 De Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk te Breda zijn een 
onderdeel van de Stichting Muziekinstituut Breda. Het doel van deze 
stichting is de jongenskoorzang in Nederland te bevorderen. 
‘Choralen’ was in de Middeleeuwen de naam van het jongenskoor 
van de Grote Kerk in Breda. Het huidige koor bestaat gemiddeld uit 
20 jongens (sopranen en alten) en 14 heren (contratenoren, tenoren 
en bassen). Het koor behoort in Nederland tot de absolute top in zijn 
genre. De Choralen nemen deel aan het Drie Koren Festival samen 
met de Cantorij van de St. Bavo Kathedraal in Haarlem en het Roder 
Jongenskoor. 

 Henri de Graauw, de dirigent van het koor, studeerde koordirectie 
aan het instituut dirigenten educatie te Gorinchem. In Engeland 
volgde hij masterclasses. Als dirigent van het Sacramentskoor en de 
Choralen van de O.LV. kerk werkte hij samen met o.a. Daan 
Manneke, Ton Koopman en Ricardo Chailly. 

 Jelena Bazova studeerde aan het staatsconservatorium van Kazan 
(Rusland) orgel en piano. Deze studies werden in 1980 bekroond met 

zowel het solistendiploma als de Prix d’excellence. In 1991 werd zij 
laureaat van de Russische nationale orgelcompetitie. In de jaren 
1980-1997 was zij als docente piano en orgel verbonden aan de 
staatsconservatoria van Astrakhan en Kazan. Zij gaf talloze concerten 
in Rusland en in West-Europa. Sinds 1997 leeft en werkt zij in 
Nederland. Als docente hoofdvak piano is zij thans verbonden aan 
het Fontys Conservatorium te Tilburg. Tevens is zij organiste van het 
Sacramentskoor te Breda. 

  

De 15-jarige Anton Smulders is leerling van Jelena Bazova op de 
Young Musicians Academy van het Fontys Conservatorium in Tilburg. 
Hij won meerdere prijzen: in 2008 de 3de prijs tijdens het 
Interprovinciaal Muziek Concours; in 2010 de 1ste prijs op het Prinses 
Christina Concours te Rotterdam en een 3de prijs in het Internationaal 
Steinway Concours te Alkmaar; in 2012 de 2de prijs op het Maassluis 
Concours. In januari 2013 speelde hij de finale van het Prinses 
Christina Concours in Den Bosch en won de 2de prijs.  

 
Na afloop van het Kerstconcert wordt een receptie aangeboden door 

 

Bakkerij Out, 
Keurslager Wim Stronkhorst en 

Plus Ingrid van der Neut. 
  

De toegang tot het Urbanus Kerstconcert is gratis. 

Er wordt een deurcollecte gehouden om de kosten te dekken. 
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Zondag 1 december    

 

1
e
 zondag van de Advent 

Viering 
voor jong en oud   

 

 om 10.00 uur 

in de St. Urbanuskerk. 

 

Diaken P. Koopman en K. Kint-van Os, p.w.   

zullen in deze viering voorgaan  

en o.l.v. Laurens de Boer zingt  

‘t Kwetternest weer vrolijke noten. 

 

In deze viering, met als thema  

‘Sporen van Licht’  

zal Tessa Nieuwenburg worden gedoopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent allen weer van harte  welkom 

 

Kerstmis     

 

Op dinsdag 24 december  

‘Kerstavond’ 
is er om 19.30 uur een gezinsviering. 

K. Kint -van Os p.w. gaat in deze viering voor  

en het Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer  

verzorgt de muziek. 

Kinderen mogen verkleed als herder,   

engel of koning naar de viering komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Een viering waarbij we iedereen van harte uitnodigen. 
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Op 10 December vertrek ik weer, samen met Alphons, naar Chili. 
Het werelddeel waar Isabel en ik 23 jaar geleden begonnen zijn met 
het opstarten van de Stichting Speel-o-theken San Miguel. 
Deze Stichting is in Chili opgericht onder de naam “Corporación 
Nacional Jugarteca San Miguel”.   
 
Er is in de loop van de jaren heel veel tot stand gekomen. 
Met trots kan ik vertellen, dat er momenteel twaalf zelfstandige 
Speel-o-theken draaien in diverse Gemeentes in Santiago en ook 
elders in het grote land. 
Onze focus lag op educatie, helpen met onderwijs en spelen met 
andere kinderen. Het project is gericht op kansarme kinderen, die 
wonen in de buitenwijken van de steden  waar de 
leefomstandigheden vaak zeer moeilijk zijn. 
 
Dit jaar wordt de Stichting in Nederland opgeheven en gaat de zuster 
organisatie in Chili geheel zelfstandig verder.  
Vol vertrouwen weten we dat dit mogelijk is. 
 
Vanuit de diverse Gemeenten krijgt Isabel voor de S-o-T,  die 
gevestigd zijn in scholen, een vaste subsidie. Ook betalen de ouders, 
indien ze dat kunnen, een kleine bijdrage voor de S-o-T als hun 
kinderen hier gebruik van maken. 
Heel blij zijn we met de vaste steun van de “Dames club” van de 
Nederlandse Ambassade, die zowel financieel en als  vrijwilligers 
helpen. 
De in Nederland opgebouwde reserves geven de S-o-T in Chili nog 
een aantal jaren een steun in de rug. 

De S-o-T worden geleid door vrijwilligers die door Isabel zijn opgeleid.  
Meestal zijn dit ouders van de kinderen die gebruik maken van de S-
o-T. 
 
Met dit speel- en leer project hebben we in de loop der jaren veel 
kinderen kunnen helpen de basisschool op een redelijk/goed niveau 
te kunnen beëindigen, waardoor er mogelijkheden voor deze 
kinderen waren om een beroepsopleiding te volgen.  Immers ook 
deze kinderen aan de andere kant van de wereld hebben recht op 
een goede toekomst.   
 
Pastor Kint en de PCI hebben mijn verzoek om een bijdrage positief 
beantwoord  door   de collecte, op de 1e zondag van de Advent, 1 
december a.s. voor dit project te houden.  
  
In de loop van de jaren is er veel steun geweest vanuit de parochie, 
waar Isabel  en ik heel dankbaar voor zijn.    
Van harte beveel ik u de collecte, op de 1e zondag van de Advent 
extra aan.    

 
 
 
 
De speel-o-theek in 
Pichilemu, een 
vissersdorp ongeveer 
200 km vanaf Santiago. 
 
 
 
Namens Isabel en al 

haar medewerkers en de vele kinderen uit Chili, heel veel dank voor 
uw bijdrage.  Afra Vogel 
 



 17 

De doelen voor de opbrengst van de kerstcollecte 2013 

 
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 gelijkelijk bestemmen voor twee 
hulpverlenings- projecten in onze directe nabijheid  te weten: 

 

De Regenboog Groep in Amsterdam 

Amsterdam kent 8 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 afstand nemen van 
hun moeizame bestaan, dat de Regenboog-groep ook probeert te 
verbeteren door mensen te plaatsen bij sociale ondernemingen.  

Een sociale onderneming is een bedrijf dat een sociale of 
maatschappelijke doelstelling nastreeft, naast een commerciële 
doelstelling. De Nederlandse overheid stimuleert de ontwikkeling van 
sociale ondernemingen als boegbeeld van de 
participatiesamenleving. De overheid vindt dat ook mensen met een 
vlekje moeten meedoen – lees: aan de slag gaan. En dat ook zij zoveel 
mogelijk financieel onafhankelijk moeten worden. 
De Regenboog gelooft in dit concept, omdat werken in een sociale 
onderneming kwetsbare mensen zodanig versterkt dat ze inderdaad 
zelfredzaam worden. Tot op heden participeerden kwetsbare 
mensen vooral in dagbestedingprojecten, variërend van inloophuizen 
tot bijvoorbeeld een kaarsenmakerij. De mores was actief bezig zijn, 
geld verdienen speelde niet of nauwelijks een rol. In een sociale 
onderneming wordt wel geld verdiend. Dit brengt een wezenlijk 
andere dynamiek met zich mee die uitnodigt tot gedrag dat past bij 
hetgeen op de arbeidsmarkt wordt gevraagd: op tijd komen, 
afspraken nakomen, samenwerken, de klant voorop stellen en 
verantwoordelijkheid nemen.  

In een sociale onderneming werken kwetsbare mensen samen met 
'reguliere' werkende mensen: ook dit bevordert ook hun integratie in 
de samenleving. 

In sociale ondernemingen gaan mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk, in het begin met behoud van uitkering. 
Zij worden begeleid en krijgen scholing en/of training aangeboden, 
leren op natuurlijke wijze arbeidsvaardigheden en kunnen zo 
doorgroeien tot aan betaald werk binnen dezelfde sociale 
onderneming.   
Indien u niet bij de kerstvieringen aanwezig kunt zijn of liever een 
bedrag wilt overmaken dan kan dat op de rekening ING 8081 van De 
Regenboog Groep te Amsterdam. 

Nossa Senhora de Fatima in Amsterdam 
Tijdens regionale diaconale vergaderingen  ontmoette 
penningmeester Martin den Blanken Pastoor Jacques Hetsen van 
deze Spaans- en portugeestalige allochtonenparochie in Amsterdam. 
Deze pastoor vertelde hem over zijn wekelijks zeer druk bezochte 
diensten, waarvan velen onder zeer zware omstandigheden in 
Amsterdam moeten overleven. 

Deze pastoor smeekte om hulp om enige financiẻle middelen om in 
bepaalde noodsituaties  iets  voor zijn parochianen te kunnen 
betekenen. 
De PCI wil om die reden zijn parochie 50% van de opbrengst doen 
toekomen. Indien u hiervoor een bijdrage wil overmaken dan kan dat 
op de bankrekening van de PCI (rekening nummer 3518.01.162 van 
uw PCI bij de RABO te Ouderkerk), waarna Martin den Blanken zal 
zorgen dat het aan pastoor Jacques Hetsen wordt overgemaakt. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen. 
 
Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een fijne 
jaarwisseling,        
Nico van Wieringen 
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De eerste 

Gezinsviering 
in het nieuwe jaar 

zal zijn op 

Zondag 26 januari 

 

Waarbij iedereen weer van harte welkom is. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Wij wensen u allen  

een  

Voorspoedig Nieuwjaar 

 

 
 

8 december  Adventvesper, in de Amstelkerk. 

De adventstijd, tijd van verwachting, is van oudsher een tijd van 
inkeer en bezinning. 
Een vesper in deze tijd biedt u daarvoor een extra gelegenheid. 
We zullen zingen, stil zijn en bidden rond het thema: 

de nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. 
Om 19.30 uur begint de vesper en het inzingen om 19.00 uur. 
U bent ook voor deze keer van harte uitgenodigd. 
Namens de vespergroep Corrie van Til 
 

Bijbelwerkplaats:  eerstvolgende 10 december. 
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail 
werkmateriaal wilt ontvangen of het boek wilt bestellen (ook bij 
Sprey en de andere boekwinkels verkrijgbaar), graag een mailtje 
naar:  jos.de.heer[at]hetnet.nl 
Data:  10/12, 14/1, 11/2, 11/3, 8/4  (tweede dinsdag van de maand). 
Aanvang: 20.00 (-21.30) uur 
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Cuyperskamer, Ronde Hoep Oost 31 

 
Zanguurtje   
(oude kerkelijke liedjes) in Zorgcentrum Theresia 
Elke 1e woensdag van de maand – eerstvolgende 4 december. 
Aanvang 10.45 uur (glazen zaal): een ieder is van harte welkom mee 
te zingen, maar meer nog om even mee te helpen.  

 
Gesprek bij de koffie.  
In de maand december vervalt het geloofsgesprek maar op 
donderdag 30 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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Woensdagochtendgebed 
Woensdagochtend van 8.45 – 9.00 uur St. Urbanuskerk - Amstelkerk 
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het 
bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere 
woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal. Tijd 
en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en 
God te komen. De kerk is open vanaf 8.30 uur. 
Voorgangers: Kiki Kint, p.w., ds. Jos de Heer. 
de even maanden in de St. Urbanuskerk, ( ingang via de dagkapel ) 
de oneven maanden in de Amstelkerk   

 

Schoonmaken kerk. 
Woensdagmiddagen  4 december en  8 januari om 13.00 uur  
gaan we de kerk weer schoonmaken. Daarna  gezellig  koffiedrinken 
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!! 

 
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 St. Urbanusparochie waarvan u lid bent, 
hoopt dat. Van 12 t/m 26 januari 2014, worden de parochianen 
benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2014. Deze bijdrage is geheel 
bestemd voor onze parochie. Daarom vragen wij u een financiële 
bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want  

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 meelevenden 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. 
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ADVENTSACTIE 2013:    GROOT  DENKEN  -  klein doen 
Gemeenschapsopbouw in Tadzjikistan 

 
Het Aziatische land Tadzjikistan is een van de armste landen ter wereld: 
60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Voor de allerzwaksten, 
zoals gehandicapten en ouderen, is er geen enkele hulp. Het land maakte 

deel uit van de Sovjet-Unie en werd in 1991 onafhankelijk.  
De Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord -  in 
Nederland zijn de zusters bekend als ‘de Blauwe Zusters’- is 
een missie gestart in het noodlijdende Tadzjikistan, net als 
de zusters van Moeder Teresa. Het werk van de Blauwe 
Zusters is erop gericht de samenleving te helpen. Zo geven 
de zusters veel aandacht aan de vorming van jongeren. Het 
onderwijs blijft achter en daarom geven de zusters veel 

kinderen bijles. Daarnaast brengen zij de jongeren liefde voor hun land bij 
en motiveren zij de jeugd om een toekomst in hun eigen land op te 
bouwen. 
De zusters doen ook veel aan sociale hulpverlening. Er is bijvoorbeeld een 
voedselprogramma voor de allerarmste gezinnen, er zijn groepen voor 
vrouwen en meisjes, er worden zomerkampen voor jongeren georganiseerd 
en er zijn workshops voor vrouwen op het gebied van gezondheid en 
hygiëne. Uiteraard verzorgen de zusters ook catecheselessen en assisteren 
ze de paters bij de liturgie en bij diverse pastorale taken. De zusters zijn 
geliefd bij de overwegend Islamitische bevolking van Tadzjikistan. Het feit 
dat ze hun land en familie hebben achtergelaten om hen bijstaan, boezemt 
veel respect in. De zusters leven en werken dan ook in een sfeer van 
solidariteit en vriendschap. Ze getuigen van hun geloof in hun handelen.  
Moeder Maria Dela Grazie vraagt onze hulp bij de bouw van een nieuw 
gemeenschapshuis. Het huidige pand is oud, vochtig en slecht gebouwd. Dit 
gebouw is de thuisbasis van de congregatie in Tadzjikistan. De zusters 
wonen er, er wonen meisjes bij hen in die lessen volgen en er worden 
diverse groepsactiviteiten georganiseerd. Een ruim, nieuw gebouw is 
dringend nodig.  
In totaal is er € 200.000 nodig. Dat wordt door verschillende organisaties 
bijeen gebracht. Adventsactie wil € 25.000 bijdragen. 
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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      
 
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 [at] hotmail.com 
 
Bezorging parochieblad  Dhr.M.Schwegler                   4965733 

 
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 
 

 
 

Opgave intenties 
 
Intentie voor     

 
Intentie tijdens de viering van  dag / /  uur 

 
2

e
 intentie tijdens de viering van  dag / /                 uur

  

 
Opgegeven door     telefoon 

 
Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een “stipidium” 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   __________________________________   
Huiding adres  ___________________________________  
Verhuisdatum  ___________________________________ 
Nieuw 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 


