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Adressen Urbanusparochie 
 
 
Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os   4961320 
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Parochiebestuur      Vice-voorzitter   Dhr. A. Schwegler 4965894 

Penningmeester  Dhr. N. Wolffenbuttel 4967078   
                                       Regiozaken/kerkopbouw  
                                                                        Hélène van Huizen           4961243                        
                                           Regiozaken          Hanneke Brummelhuis    4967561 

Secretaris              Dhr. P. Theeuwes  6790774 
 

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

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

     donderdagochtend     09.00 uur tot 11.30 uur  
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 
 

Tussen Kerstmis en Pasen: elkaar tot zegen zijn. 
 
 
Terwijl ik dit schrijf moet Kerstmis nog beginnen, maar als u het leest 
ligt het feest van Christus’ geboorte al weer ruim achter ons. De dagen 
beginnen al te lengen en over enkele weken gaan we, vanaf 
Aswoensdag en via de veertigdagentijd weer uitzien naar Pasen. 
Misschien is dat wel kenmerkend voor ons als christenen, dat we 
leven tussen Kerstmis en Pasen.  
Met Kerstmis werden we uitgenodigd Christus ook in ons leven 
geboren te laten worden, Gods Geest ons leven te laten bezielen. Als 
we Christus werkelijk toelaten in ons leven, kunnen we wegtrekken 
vanuit de duisternis naar het licht. We trekken weg uit het land van 
status, macht en bezit; het land van scepsis en cynisme. We mogen 
gaan ervaren dat ons ware geluk hierin bestaat geliefde zonen en 
dochters van God te zijn, mensen waarin God welbehagen heeft. We 
mogen ons gezegend weten en veilig in de hand van God, ook als het 
soms guur is om ons heen. Kerstmis, het feest van hoop en bevrijding. 
Maar wie zich gezegend en onvoorwaardelijk geliefd weet, wil ook 
anderen tot zegen zijn. Hij of zij gaat op weg naar Pasen. Overal waar 
mensen hun leven delen of het geven voor hun vrienden, wordt het 
paasverhaal opnieuw actueel. Wie zijn leven verliest, zal het 
terugwinnen. Dat wonderlijke geheim dat we elke week vieren in de 
eucharistie. We worden voor elkaar gebroken en aan elkaar gedeeld. 
We verlaten het land van de dood, van het slavenhuis van Egypte, en 
gaan op weg naar het land van de levenden. Compassie is ons 
richtsnoer. Als we de ander herkennen als ook een kind van God, 
kunnen we in hem of haar de levende Heer ontmoeten. We horen bij 
elkaar, samen vormen we het Lichaam van Christus. 
Kerstmis ligt achter ons. We hebben Christus opnieuw toegelaten in 
ons leven. De dagen worden langer, het voorjaar wenkt. Mogen we 
juist ook in deze periode elkaar tot zegen zijn.  
 
Diaken Paul Koopman 
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Nieuws uit de pastorie. 

 
Het nieuwe jaar is pas een paar weken oud, maar ik wil graag nog 
even terugblikken naar 2010. Op de eerste plaats wil ik iedereen van 
harte danken voor de vele kerstwensen die mijn man en ik mochten 
ontvangen. Het is ieder jaar weer hartverwarmend en zeker de vaak 
persoonlijke woorden die erbij geschreven zijn. Bedankt! Een oprecht 
bedankt is er van mijn kant ook voor allen die zich hebben ingezet om 
de kerstvieringen goed te laten verlopen in onze prachtige en 
sfeervolle Urbanuskerk: koren, dirigent, organist, musici, kosters, 
kerkversierders (bloemen/kersstal enz.),kerkschoonmakers, werkgroep 
gezinsviering en degenen die buiten weer de grote stal hebben 
opgebouwd. Bedankt! De gezinsviering verliep goed met een zingend 
Kwetternest aangevuld met kinderen die het leuk vonden om eenmalig 
mee te zingen. Eigenlijk hoop ik dat er meerdere kinderen zullen 
blijven. Het kerstpel werd volop gespeeld door enkel enthousaste 
kinderen en de opkomst van de ezel met Maria en Jozef is altijd 
spannend. Het koor Elckerlyc zong in de nachtmis de sterren van de 
hemel en een uitstekend gevulde kerk kon hiervan genieten. Dank ook 
aan het Caeciliakoor dat op 1e kerstdag een prachtige mis van 
Bruckner ten gehore bracht, begeleid door Johan Vos op een kistorgel.  
Zij verdienen het écht om door meer mensen gehoord te worden, want 
het aantal kerkgangers was zeer matig en dat is toch zeer spijtig en 
zeker voor een hoogfeest als kerstmis.  Voor Laurens de Boer, onze 
dirigent van alle koren, was het hard werken want het Caeciliakoor 
zong op kerstavond ook in zorgcentrum Theresia. De drukke kerstmis 
werd afgesloten met het traditionele ‘kindje wiegen’, een verhaal 
vertellen, zingen en muziek maken. Vertederend was het mooie 
engeltje Isabelle dat zei: ‘pastor Kiki mag ik mijn armen naar beneden 
doen, want ze worden zo moe’. Ik had niet in de gaten dat ze nog 
steeds haar ‘vleugels’ showde………. 
 
Daarna even bijtanken om uitgerust het nieuw jaar in te gaan. Een jaar 
waarvan we niet weten wat het ons brengen zal, maar dat we wel 
onder de zegen van de barmhartige God mogen stellen. Drempel, 
barrière of nieuwe start. Aan ons de keuze om wat zich openbaart toe 

te laten. Leven naar de toekomst toe is orde scheppen. In wat nog geen 
vorm gekregen heeft, de Eeuwige vermoeden die onze Schepper is.  
En ineens is januari al weer ruim halverwege. Buiten is het grauw en 
koud en ik realiseer me dat ik geen echt wintermens ben. Een 
winterslaap en weer wakker worden en opstaan met de krokussen lijkt 
mij wel wat. Daar tegenover staat dat ik weet dat er onder de grond, 
diep in de aarde, leven is en straks weer tot bloei komt. Voor mij dus 
nog even wat geduld uitoefenen, maar ik kijk er verlangend naar uit.  
 
Intussen zijn we druk bezig met van alles en nog wat: regiovorming, 
vergaderen (wel wat erg veel!) de voorbereiding op de 1e communie 
start binnenkort, de toeleiding tot het vormsel is al begonnen en is de 
Raad van Kerken al weer bezig met de invulling van de 
woensdagavonden in de veertigdagentijd. Met elkaar hopen we op 
weg te gaan naar Pasen met het thema: “Op adem komen in een 
zuchtige wereld.” Klinkt spannend, maar ademen en op rust komen is 
ont-spannend en broodnodig in deze vaak onrustige tijd. Volgende 
maand zult u in het parochieblad de bijlage treffen met  daarbij de 
onderwerpen van de woensdagavonden en het beloven boeiende 
avonden te worden! Noteert u het alvast in uw agenda: vanaf 9 maart, 
Aswoensdag, tot en met woensdag13 april. Het is nu al jaren een 
traditie dat de gemeenteleden van de Amstelkerk en de parochianen 
van onze kerk samen optrekken op weg naar Pasen. Het is goed om dit 
met elkaar te doen, al zijn de verhoudingen vaak ¾ (PKN) en ¼ 
(R.K.). Zelfs in de Raad van Kerken is buiten mijn persoon geen 
katholieke vertegenwoordiging waardoor er onevenredig meer werk 
komt op de schouders van de Amstelkerk. De hoop om iemand te 
vinden die mee wil denken en mee wil organiseren op het gebied van 
de oecumene heb ik bijna opgegeven. Veel tijd kost het niet, maar een 
dosis enthousiasme en gevoel voor oecumene zou wenselijk zijn. Bij 
deze dus nogmaals een dringende oproep aan een man/vrouw die 
bereid is zitting te nemen in de Raad van Kerken.  
 
Beide kerken vierden op 16 januari in de Amstelkerk het begin van de 
week voor de eenheid van de Christenen. De liturgie kwam dit jaar uit 
Jeruzalem en het thema was ‘trouw en toegewijd’. Deze liturgie 
vormde samen met de zang van beide koren een evenwichtig, prachtig 
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geheel en door de bijzondere gebeden en gezangen waren er 
momenten die boven zichzelf werden uitgetild. Uit zo’n intense 
ervaring kan men weer weken energie putten en het op deze wijze 
samen vieren, zingen en bidden voor de wereldwijd gewenste eenheid 
stemt alleen maar dankbaar. En wat een feest zo’n volle kerk! 
 
In dit parochieblad treft u als gekleurd middenblad de uitslag van de 
enquête m.b.t. het regioblad. Grosso modo is het regioblad als goed 
beoordeeld, maar kan (nog) niet het eigen parochieblad vervangen. 
Daarvoor heeft men te veel lokale informatie gemist. Leest u vooral 
zelf de opmerkingen die erbij zijn gemaakt. Boeiend! Het blad zal 
ongetwijfeld een vervolg krijgen, maar dan zou mijn persoonlijke 
voorkeur uitgaan naar bijvoorbeeld milieuvriendelijk of  
kringlooppapier om de schepping van onze Heer te sparen. En minder 
glossy graag, anders liggen we straks in de schappen naast de Linda 
en de Antoine!   
 
Informatie m.b.t. de regio is te vinden op de regionale website: 
www.rkamstelland.nl De site is nog in aanbouw en heeft nog niet 
alle content, maar datgene wat regionaal gebeurt o.a. cursussen, 
gezinsvieringen en activiteiten voor jongeren is er in ieder geval te 
vinden.  
 
De maand januari is ook de maand dat vrijwilligers van onze parochie 
met de enveloppen voor de jaarlijkse Kerkbalans langskomen. Een 
spandoek aan de kerk zal u hierop attent houden. . We hopen van harte 
dat u weer meedoet of mee gaat doen. De ervaring leert dat landelijk 
steeds minder mensen hetzelfde bedrag opbrengen, want de daling aan 
opbrengst afgelopen jaren was gering. Dat is verheugend om te lezen, 
maar we hopen dat niet alleen  ouderen een bijdrage leveren aan de 
kerkbalans, maar zeker ook jongeren en jonge gezinnen. Want onze 
kerk is van blijvende waarde, óók voor hen!  
 
Met hartelijke groet 
Kiki Kint, pastoraal werkster 
 
 

Familieberichten 
 

In Memoriam 
V 

 
V 

Op 19 december 2010 overleed in zorgcentrum Theresia 
Harmke Schaafsma-Mous, 

weduwe van Luitzen Schaafsma. Zij mocht de gezegende leeftijd van 96 jaar 
bereiken.  In het vertrouwen dat de Heer haar Herder was heeft zij vanuit een 
groot geloof geleefd, een geloof dat zij als bevrijdend heeft ervaren. Vanuit 
dit geloof voedde zij samen met haar echtgenoot 11 kinderen op. Zij was 
altijd op zoek naar eenheid en harmonie. De uitvaart was in de Steeg, 
gemeente Rheden, alwaar zij werd begraven bij haar man. Moge Harmke 
rust en vrede hebben gevonden en verenigd zijn bij haar Schepper met haar 
man en zoon Hansje die zal voltooien wat Hij eens met haar begonnen is.  
 
 

V 
Op 30 december overleed eveneens in zorgcentrum Theresia 

Margaretha Dellemijn-Honselaar 
op de leeftijd van 87 jaar. Zij was sinds 2008 weduwe van Herman 
Dellemijn met wie samen in Theresia woonde. Margaretha was een lieve, 
zorgzame moeder en een zeer sociale vrouw die makkelijk contacten legde. 
In het zorgcentrum had zij vele vrienden en met iedereen was zij bereid een 
praatje te maken. Margaretha was een gelovige vrouw die nooit een viering 
oversloeg in het zorgcentrum. Regelmatig kwam ze ook naar de dagkapel 
om een kaarsje bij Maria op te steken voor wie zij een grote verering 
koesterde en aan wie zij haar gedachten en gebeden toevertrouwde.   
Groot was dan ook de schok en het verdriet toen zij zeer plotseling overleed. 
Een groot verlies voor de kinderen en allen die zo aan haar gehecht waren. 
Het leven van Margaretha werd op 5 januari herdacht in de Eucharistie, 
waarna zij op het kerkhof begraven werd bij haar echtgenoot. Moge zij zijn 
opgenomen bij haar Heer. De kinderen en kleinkinderen wensen we veel 
sterkte toe dit plotselinge verlies te dragen.  
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V 
Leny Meesters-van Riel, 

Rondhoep Oost 12g overleed op 7 januari 2011 in het Amstellandziekenhuis 
op de leeftijd van 74 jaar. Leny was een zeer levenslustige vrouw die 
ontzettend hield van het leven. Een leven waarin zij van vele dagen een 
zondag probeerde te maken. Haar huis aan de Rondehoep Oost was een 
gastvrije haven waar iedereen welkom was, mee kon eten en slapen. Samen 
met haar echtgenoot Leo voedde ze drie kinderen op. Met hen maakte zij 
vele vakantiereizen naar een zonnig land, want zij was een echte 
zonneaanbidster. De laatste jaren van haar leven werden getekend door 
ziekte, veel operaties en ziekenhuisopnames.  Door haar sterke wil om te 
leven vond zij echter iedere keer weer de kracht om door te gaan. Kerstmis 
2010 kon zij nog samen met haar man Leo, kinderen en kleinkinderen 
doorbrengen in haar vertrouwde, eigen huis. Zij moest echter in het nieuwe 
jaar haar aardse leven definitief loslaten. Velen namen afscheid van haar in 
de gebedsviering die op 11 januari in de St. Urbanuskerk werd gehouden, 
waarna velen meegingen voor de crematie in Uithoorn. Moge alle goede 
herinneringen aan Leny haar man Leo, kinderen en kleinkinderen de kracht 
geven om dit grote verlies te verwerken.  
 

V 
Op oudejaarsdag 2010 werd 

Ben Meijer, 
woonachtig in zorgcentrum Theresia getroffen door een hersenbloeding. 
Aanvankelijk liet het zich aanzien dat herstel mogelijk was en voor dit 
herstel werd Ben opgenomen in het Slotervaartverpleeghuis. Onverwacht 
verslechterde echter de situatie en overleed Ben op 15 januari 2011. Hij werd 
81 jaar. Na de dood van zijn vrouw Gré enkele jaren geleden, verhuisde Ben 
vanwege zijn gezondheid van de Drieburg naar zorgcentrum Theresia alwaar 
hij nog een paar mooie rustige jaren heeft genoten. Jaren waarin hij, zoals in 
zijn hele leven altijd klaarstond voor de mensen. Velen in Ouderkerk zullen 
hem kennen als  degene die eten rondbracht voor Tafeltje dekje en voor 
vervoer zorgde voor de bewoners van Theresia. Hij maakte zeer makkelijk 
contact met andere mensen, was sociaal zeer bewogen en niemand deed 
tevergeefs een beroep op hem.  Heel trots was hij op zijn twee kinderen en 
de kleinkinderen waarmee hij een nog een hele fijne, laatste kerstmis heeft 
doorgebracht. Op 21 januari was de afscheidsviering voor ben, waarna hij 
werd begraven bij zijn geliefde Gré. Moge zij beiden zijn verenigd met 
elkaar in de liefde van hun Schepper.  

Misintenties voor de maand februari 2011. 
 
 
Zaterdag 5 februari  19.00 uur en Zondag 6 februari  10.00 uur 
Ben Meijer, Leny Meesters-van Riel, Margaretha Dellemijn-
Honselaar, Harmke Schaafsma-Mous, Riny Helsloot-de Groot, Janny 
Persoon-van ‘t Schip, Kees Jansen, Sophie Kea, Overleden ouders 
v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Overleden 
ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek. 
 
Zondag 13 februari  10.00 uur. 
Ben Meijer, Leny Meesters-van Riel, Margaretha Dellemijn-
Honselaar, Rie van Veen-Emous, Herman van Veen, Corrie de Wit-
Kooyman, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, 
Ali v.d.Lee, Jan Kea, Sophie Kea. 
 
Zaterdag 19 februari 19.00 uur en Zondag 20 februari 10.00 uur 
Ben Meijer, Leny Meesters-van Riel, Margaretha Dellemijn-
Honselaar, Overleden familie van Wees-Kolk, Wim Pappot, Rien 
Verlaan, Catharina Blom-Hesseling, Sophie Kea,  
Voor degenen die het moeilijk hebben, Johannes v.d.Kroon en 
Catharina Kemphorst, Agatha te Beek-Broodbakker. 
 
Zondag 27 februari 10.00 uur 
Ben Meijer, Leny Meesters-van Riel, Alice Neeven-Hekker, Kees 
Bon, Johan Berndsen, Leny Lakerveld-Broodbakker, Kees Leeflang, 
Sophie Kea, Frederik Timmer en Woutera Timmer-Stut, Riet 
Zeldenthuis-Flierboom. 
 
 
Voor de opgave van een intentie kunt u op maandagmiddag 
terecht op het secretariaat of via het formuliertje in het 
parochieblad in de brievenbus. Met mevrouw Hilhorst kunt u 
m.b.t. intenties speciale dat afspreken.  
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Nieuwjaarstoespraak van deken Ambro Bakker 
Dekenaat Amsterdam – 4 januari 2011 

 
Slechts Één heeft de touwtjes werkelijk in handen. 
 
Dames en Heren, alweer voor de zesde keer mag ik als deken van 
Amsterdam hier in de Mozes en Aäronkerk de nieuwjaarstoespraak 
houden. Een Nieuwjaarsreceptie is een goed moment om elkaar te 
ontmoeten, en elkaar aan te moedigen er weer iets moois van te 
maken, ook in het nieuwe jaar 2011. Fijn dat u weer met zo velen bent 
gekomen. We zijn weer een nieuw jaar ingegaan, vol plannen en 
schone beloftes. Maar we zijn het nieuwe jaar niet ingegaan met een 
lege agenda. Wat nemen we mee uit 2010? Alleen de goede dingen of 
houden we ook de dingen die niet zo goed zijn gegaan op onze agenda 
van 2011? 
Een antwoord hierop vond ik in een sprookje. En u weet: sprookjes 
bevatten vaak een diepe waarheid. Ze bevatten voor mij diepe 
filosofische en theologische waarheden. Wie oren heeft om te horen, 
dat hij hore!  
 
Een sprookje 
Een prinsesje dat erg verwend was, vierde haar verjaardag. Er was ook 
een fee op haar feest uitgenodigd. Zij gaf de prinses een klein pakje. 
Toen zij dat pakje openmaakte, keek zij teleurgesteld: er zat een 
doodgewoon klosje garen in! "Wat kan ik daar nu mee doen?", riep 
het prinsesje woedend en ze stampte op de grond. Maar de fee zei: 
"Prinses, dat is geen gewoon klosje; deze draad is jóuw levensdraad! 
Langzaam rolt die vanzelf af, elke dag een stukje... daar is niets aan te 
doen. Als de draad is afgerold, sterf je! Maar als je dat wilt, kun je wel 
af en toe aan de draad trekken. Dan sla je een stukje van je leven over: 
een uur, een dag, een maand, een jaar. Maar ik waarschuw je: gebruik 
het klosje alleen als je het écht nodig hebt, anders zul je er spijt van 
krijgen." Het prinsesje borg het klosje veilig op. 
Ongeveer twee maanden later had het prinsesje hevige kiespijn. 
Plotseling herinnerde ze zich het klosje. Ze haalde het klosje 
tevoorschijn, trok even aan het touwtje, en ja hoor, weg was de 
kiespijn. Een maand later lag ze met koorts in bed. Weer trok ze aan 

het koordje. Bij een moeilijk werk, liefdesverdriet of wanneer ze zich 
verveelde, trok ze even aan het touwtje. “Ik mag het klosje niet te veel 
gebruiken”, dacht ze. Maar het was zo gemakkelijk om er even aan te 
trekken. Ze was zo graag volwassen, ze had zo graag een kindje. Ze 
kon er niet op wachten. Weer trok ze aan het koordje! Na een korte 
tijd zag de prinses dat het koordje op was. "Kon ik die overgeslagen 
uren en dagen maar opnieuw beleven", dacht ze. En zo stierf het 
prinsesje op jonge leeftijd. 
Niet alleen de goede dingen nemen we mee. 
Naar 2011 nemen we niet alleen de goede dingen mee, ook de 
vervelende herinneringen horen in onze agenda van 2011. Het jaar 
2010 was een spannend jaar. Er waren grote verschuivingen in de 
politieke verhoudingen, zowel in het binnenland als buitenland; 
problemen in de economie en rond de euro. Zware en vaak emotionele 
discussies over ons Nederlands en Europees toelatingsbeleid. We 
hebben deze zaken meegenomen naar 2011. 
 
Kindermisbruik 
Als katholieke kerk kwamen we in 2010 in zwaar weer terecht en 
beleefden we een van onze zwarte bladzijden, al weten we intussen 
dat  kindermisbruik zich heeft afgespeeld en nog steeds afspeelt op 
vele terreinen van onze samenleving. Het wordt steeds duidelijker dat 
bin-nen én buiten de kerk veel kinderen het kind van de rekening zijn 
geworden en nog steeds worden, overal ter wereld. 
Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het afgelopen jaar graag eens dat klosje 
garen uit de la had willen halen. Even aan het levensdraadje trekken 
om deze periode maar gauw over te slaan. Gelukkig dat dit klosje niet 
echt bestaat. Deze periode van loutering moeten we niet overslaan. 
We nemen ook deze zwarte bladzijde mee naar het nieuwe jaar.  
Overigens ben ik de vele pastores en parochiebesturen en parochianen 
dankbaar die deze afschuwelijke problematiek niet uit de weg zijn 
gegaan, maar er mee aan de slag gingen, zowel in hun verkondiging 
als het op verschillende plaatsen samenbrengen van mensen die zich 
geraakt weten door deze zondige gebeurtenissen. En, zoals uit de 
jongste enquête van de NOS blijkt, zijn gewone parochianen in staat 
gebleken om met elkaar, ondanks alle verdriet en onrust, het geloof in 
het Kerstkind, het geloof in de Messias te bewaren. Hoe dan ook, we 
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nemen ook deze problematiek mee het nieuwe jaar 2011 in. De 
slachtoffers hebben er recht op en de kerkge¬meenschap zelf zal er op 
den duur beter van worden, en er gelouterd uit tevoorschijn komen. 
 
Wie nemen we nog meer mee? 
Wie nemen we ook mee het nieuwe jaar in? In ieder geval degenen 
van wie wij in 2010 afscheid hebben moeten nemen, zowel in ons 
persoonlijk leven, ons werk, als in ons Dekenaat Amsterdam. Hun 
namen nemen we in liefde mee naar 2011: 
Op 11 februari stierf de emeritus.pastoor van Wieringerwerf Arie 
Lalleman (77). Op 20 maart stierf in Hoofddorp, Prof.dr Sanders (91. 
Op 29 mei in Amstelveen, vlak voor zijn 50-jarig priesterfeest Pater 
Joop Ruijter O.Carm.. Op 31 mei stierf Ad Fritschy (74), emeritus 
pastoor van Bussum. Op 9 juli stierf Mgr. Han van Veen (87), 
emeritus. Pastoor van de Vitusparochie in Hilversum. Op 21 augustus 
stierf in Amsterdam Pater Frits van der Ven s.j. (79). Op 11 november 
stierf diaken Dr. G.Snoek (76) uit Aalsmeer en op 25 november 
Rafaël Soffner(48), missiesecretaris van ons Bisdom Haarlem-
Amsterdam. 
 Wij nemen hun namen vanuit 2010 mee in onze harten van 2011. 
Samen met al die anderen die het afgelopen jaar gestorven zijn bij u 
thuis, vrienden en vriendinnen, verwanten en bekenden. Wij laten hun 
stemmen reiken tot over de grenzen van de dood en wij roepen hen 
toe, zolang wij leven: lieve doden, God kijkt jullie aan. Hij kent jullie 
bij name. Hij zegent jullie. 
 
Opheffing Dekenale Centra 
Wat gebeurde er nog meer in 2010? In de zomer heeft de Bisschop 
moeten besluiten de drie Dekenale Centra in het bisdom per 1 januari 
2011 te sluiten en de dienstverlening aan regio's en parochies centraal 
onder te brengen bij het bisdom. De reden hiervan is van financiële 
aard. Een pijnlijke, maar noodzakelijke beslissing. Al enige jaren is 
het percentage aan afdracht dat parochies betalen om de 
dienstverlening van het Dekenaal centrum te financieren, structureel te 
laag. Dat tekort is intussen opgelopen tot zo'n 40% per jaar. En u weet 
dat parochies er zelf ook niet rijker op worden, dus de afdracht 
verhogen was geen optie. Ook het bisdom kan deze tekorten niet 

structureel aanvullen.  Daarom is besloten tot deze 
bezuinigingsoperatie, die natuurlijk pijnlijke consequenties heeft voor 
de regio’s, maar vooral ook voor een aantal dekenale medewerkers, 
aangezien, gezien de bezuinigingen, niet voor iedereen plaats is in de 
nieuwe structuur. Ik kom daar straks nog op terug. Hoe ziet die 
nieuwe structuur er in grote lijnen uit? 
 
Een nieuwe structuur 
Het dekenaat is niet langer meer een juridische rechtspersoon, maar 
het werkgebied van de Deken geworden. De taak van de Deken is het 
om vooral pastor pastorum te zijn en contacten te onderhouden met 
priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten, zowel individueel 
als gezamenlijk. Hij zal representatief optreden namens de bisschop. 
Op verzoek van de bisschop is hij intermediair bij zaken die spelen 
tussen het bisdom en de regio’s. De Deken wordt daarbij geassisteerd 
door een coördinator (Mevr.Dea Broersen) en een halftime 
secretaresse (Mevr.Cynthia De Mie-Koeman). 
 
Nieuw adres 
Het Dekenaat Amsterdam heeft eind december 2010, na ruim 20 jaar, 
het kantoor aan het Begijnhof verlaten en is vanaf nu gehuisvest in de 
pastorie van de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam. Het kleine team dat 
achter is gebleven zal van hieruit zich vooral bezighouden met de 
samenhang tussen de regio’s, continuïteit en aanspreekpunt binnen het 
pastorale veld. Pastores en regio’s willen graag een loket hebben en 
dat loket wil geen aparte tus-senlaag zijn, maar is wel ter 
ondersteuning van de communicatie en in samenwerking met de 
diocesane medewerk(st)ers. Van grote waarde blijven de 
bijeenkomsten van onze regiovertegenwoordigers. In dit overleg is er 
alle ruimte voor uitwisseling van pastorale ervaringen, vragen en 
discussies De pastorale dienstverlening komt vanaf 2011 vanuit het 
Bisdom. Parochies, maar vooral de regio’s kunnen ook zelf een beroep 
doen op de Diocesane Commissies: Regiovorming en Kerkopbouw, 
de Diocesane Commissie Diaconie, de Diocesane Commissie 
Geloofsopbouw, en het Missiesecretariaat. 
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Met pijn in het hart 
U ziet, het jaar 2010 heeft grote veranderingen gebracht in de drie 
dekenaten en in onze werkwijze. Vier jaar lang hebben we als 
dekenaal team samengewerkt en zijn in die tijd uitgegroeid tot een 
hecht en warm team. Eerst hebben we de pastorale dienstverlening 
van de drie voormalige dekenaten Amsterdam, Hilversum en 
Meerlanden in elkaar geschoven. Daarna hebben we hard gewerkt aan 
de opbouw van een nieuwe infrastructuur voor de pastorale 
dienstverlening., Er werden nieuwe dekenale commissies gevormd 
rond Diaconie. Geloofsopbouw en Regiovorming en Kerkopbouw. 
Door de opheffing van de dekenale pastorale dienstverlening is er 
einde gekomen aan het werk van ons Dekenale Team. Ons team is 
vanaf 1 januari 2011 opgeheven. Naast mij als Deken bestond dit team 
uit..(pag.14) 
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LITURGIE AGENDA 

 
Datum Tijd  Voorganger                      Plaats 
 
29-01      geen viering 
 
30-01 10.00 uur  Pastor G.van Tillo     St. Urbanuskerk 
 
 
05-02 19.00 uur  K.Kint p.w.                      St. Urbanuskerk 
 
06-02 10.00 uur  K.Kint p.w.             St. Urbanuskerk 

 
12-02 18.30 uur  Pastor G. van Tillo               Theresia  
Zorgcentrum        
13-02 10.00 uur         Pastor  G.van Tillo                  St. Urbanuskerk 
                          
 
19-02   19.00 uur   Pastor Adolfs                         St. Urbanuskerk 
 
20-02   10.00 uur  Pastor Adolfs                         St. Urbanuskerk 
      
 
26-02  18.30 uur  Pastor  G.van Tillo               Theresia  
Zorgcentrum       
 
27-02  10.00 uur  Pastor G.van Tillo                  St. Urbanuskerk 
            
 
05-03   19.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
 
06-03 10.00 uur  Pastor G.van Tillo      St. Urbanuskerk 
 
 
 

 
FEBRUARI 2011 

 
Bijzonderheden                       Muzikale invulling 
        
geen viering    
         .                
Eucharistieviering                          Elckerlyk                       
 
 
Woord en Communie                                                      
               
Woord en Communie                                                     St.Caeciliakoor 
 
 
Eucharistieviering      
 
Gezinsviering                                                                  ‘t Kwetternest                              
 
                                                                                               
Eucharistieviering 
                                                 
Eucharistieviering Elckerlyc 
                                                       

 
Eucharistieviering 

      
Eucharistieviering           Samenzang 
                            
 
Eucharistieviering 
                                              
Eucharistieviering                                         St.Caeciliakoor plus orgel 
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Mevr.Dea Broersen (Coördinator), Mevr.Bernadette van Amerongen 
(Diaconie), Marcel Elsenaar (Geloofsopbouw), Jeroen Hoekstra 
(Regiovorming en kerkopbouw), Man-Ri van den 
Ham(secretariaat),Mevr.Kim van Zwam (secretariaat), Mevr. Cynthia 
de Mie-Koeman (secretariaat) en Richard Addai, die 12 jaar lang ‘s 
avonds de kantoren op het Begijnhof heeft schoongehouden.  En half 
afscheid nemen we van Harry Luttikholt  die vrijwilliger is van de 
Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken en een werkplek op 
het Begijnhof had. 
Wij wensen onze vertrekkende collega’s alle goeds toe voor de 
toekomst. En dank jullie wel voor jullie warmte, jullie toewijding , 
jullie collegialiteit, jullie bijdrage aan ons dekenale team met jullie 
geweldige inzet van de afgelopen jaren. Wij zullen jullie missen. En 
dat geldt ook voor de Dekenale Commissies die zich bezighouden met 
Regiovorming, Geloofsopbouw en Diaconie. Ook hen wil ik in het 
bijzonder bedanken voor hun inzet, hun inbreng en ondersteuning. En 
dat zowel de medewerk(st)ers als de commissies hun dienst hebben 
bewezen blijkt ook uit de reacties die na het bekend worden van de 
jongste reorganisatie uit het pastorale veld kwamen. Ik wil jullie 
bedanken, jullie, maar ook alle pastores, ons college van 
regiovertegenwoordigers, onze vele vrijwillig(st)ers en besturen, en 
talloze anderen die zich inzetten voor de zaak van Jezus Christus, voor 
zijn Gerechtigheid en Vrede. In een nieuwe kleine dekenale setting 
gaan we in 2011 in vertrouwen verder onder Gods zegen. 2011 zal 
weer een spannend jaar worden. En ik wens ook de diocesaan 
verantwoordelijken voor catechese, diaconie, regiovorming en 
kerkopbouw veel succes en vooral veel wijsheid toe. In het jaar dat 
voor ons ligt. 
Tenslotte 
Wat kan ik tenslotte aan het begin van 2011 ieder van u toewensen? 
Allereerst dat het goed gaat met ons allemaal! Wij zijn allemaal 
mensen! Dat is niet niks: geen engelen, geen goden, maar mensen. 
Mensen met boeiende kansen. Vervolgens: u staat niet alleen, u bent 
de eerste niet. Achter u staat een lange traditie van zoeken en vinden, 
voor u uit een lange stoet van mensen die geloven in vrijheid, in trouw 
en in nieuwheid van leven. Toen je klein was, hebben onze ouders ons 
op de arm genomen, ons een plaats gegeven in die rij, gedoopt in 

water en vuur, genoemd naar Jezus, op zijn weg gezet, onder de roep 
van zijn liefde geplaatst, opdat we kinderen zouden worden van de 
levende God. Het is de Messias die in mens na mens tevoorschijn 
komt, totdat Hij van elk gezicht staat af te lezen. Geen gat is te klein 
voor het waaien van Gods Geest. Hij gaat wegen die voor ons mensen 
onbegaanbaar lijken. Geen ziekte is Hem te zwaar, geen frustratie te 
groot. 
 
2011: het jaar ligt voor ons, schijnbaar ongebaand en leeg, maar er is 
al een spoor getrokken van redding en bevrijding. Kies ook het 
komend jaar voor het leven. Wees 'n licht in de wereld, wijs je 
kinderen, wijs elkaar 'n weg om te gaan, word oog voor de blinde, een 
lied voor de dove. Dan zullen wij opstaan uit die oude wereld. Dan 
zullen we leven. En als er verdrietige momenten komen, denk dan nog 
eens terug aan het sprookje dat ik aan het begin van mijn 
nieuwjaarstoespraak vertelde.   Weet dan dat uzelf niet aan uw 
levenstouw hoeft te trekken, want er is er maar Eén die de touwtjes in 
ons leven wérkelijk in handen heeft. Wij behoren nu aan 2011, maar 
2011 behoort alleen aan God. 
Onder Gods zegen 
Bidden we dat we ook in het nieuwe jaar mogen leven onder de zegen 
van God. Zo lees ik dat ook in de aloude woorden van Numeri 6:22-
27:  “Zo sprak God tot Mozes: Wanneer je mensen zegen toewenst, 
doe dat dan met deze woorden:God de Heer geeft u alle goeds. Hij 
staat voor u in. Hij kent genade en laat u delen in zijn licht Hij ziet 
naar u om, Hij is uw vrede. Wie Mij zó noemt, heeft mijn zegen”. 
Daarom: 
De Levende zegene en behoede U. De Levende doe zijn aangezicht 
over u lichten, en zij u genadig. De Levende verheffe zijn aangezicht 
over u,en geve u vrede. Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons 
uw aangezicht en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons,doe 
lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. De almachtige en 
barmhartige God moge ons zegenen en bewaren, in de naam van de 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen 
 
Pater Ambro Bakker s.m.a. 
Deken van Amsterdam 
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             Gesprek bij de koffie.  

 
                                               U bent op  
                         donderdag 24 februari  om 10.00 uur 
             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. 
 
 

 
  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.  

(Februari in de St. Urbanuskerk) 
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. 

 
                      Woensdagmiddag  2 februari om 13.00 uur 

gaan we de kerk weer schoonmaken 
Daarna  gezellig  koffiedrinken 

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!! 
Bijbelwerkplaats 

maandagmiddag en –avond 14 februari. 
 

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel 
verhalen in het ‘hier en nu’, het boeiend vindt daar enige 
achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek 
met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer 
van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. 
Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. 
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af. 

 
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail 

werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:  
jos.de.heer@hetnet.nl 

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma). 
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31 

 
 
 

 
           Bericht van de redactie. 
            

                   De kopij voor het Parochieblad maart kunt u  inleveren  
t/m dinsdag 15 februari  

bij : Berny van Wieringen,  
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com 

 
Inleveren voor april: paasnummer                       dinsdag 22 maart 
Inleveren voor mei:                                                maandag 18 april 
Inleveren voor juni:                                                    dinsdag 17 mei 
Inleveren voor juli/augustus                                     dinsdag 21 juni  
Inleveren voor september                                 dinsdag 23 augustus 
Inleveren voor oktober                                   dinsdag 17 september 
Inleveren voor november                                    dinsdag 18 oktober 
Inleveren voor december/januari                   dinsdag 22 november 
 

Actie kerkbalans 
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De Kerkbalans actie van het vorig jaar is in december geëindigd op 
een bedrag van € 48.935,- . Dank aan allen die hieraan hebben 
bijgedragen. 
 
Van 16 tot 30 januari wordt dit jaar de actie Kerkbalans 
2011gehouden. 
Deze actie wordt gehouden om onze eigen Urbanuskerk in stand te 
houden en zijn werk te laten doen in onze eigen Ouderkerkse 
gemeenschap. 
 
U kunt aan de actie Kerkbalans 2011 meedoen via een eigen 
overboeking, 
contant of via een aan ons gegeven machtiging. Door de kerkbalans 
lopers worden in het dorp aan 900 adressen Kerkbalans enveloppen 
met deelnameformulier en informatie rondgebracht en weer 
opgehaald.  
 
Als u vóór 30 januari a.s. geen envelop ontvangt maar u wilt wel 
meedoen: vraag de Kerkbalans envelop aan via e-mail: 
urbanusparochie@xs4all.nl.  
 
U kunt ook direct uw bijdrage overmaken naar rekening 3518.06.210.  
Wij nemen u dan op in het bestand van deelnemers aan de Kerkbalans. 
 
Wij besluiten met de slogan: onze Urbanuskerk is van blijvende 
waarde 
 
Namens het parochiebestuur,   
 
Nico Wolffenbuttel,  
penningmeester 
  
 
 

    

Zondag 13 februari 
Gezinsviering 

10.00 uur      

In deze viering gaat pastor van Tillo 
voor en o.l.v. Laurens de Boer  

zingt het Kwetternest  
weer vrolijke noten.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen is hierbij weer van harte 
welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WETENSWAARDIGHEDEN 
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Brieven van Bernadette Soubirous  -  maandag 7 februari 20.00 
uur 
(achterzaal van De Goede Herder, van Boshuizenstraat 420, 
Amsterdam-Buitenveldert) 
 
Lourdes is de drukst bezochte bedevaartplaats van Maria in Europa. 
Wij kunnen Maria hier ontmoeten door de ogen van Bernadette 
Soubirous. Wie was deze zieneres? Zo volstrekt normaal en 
eenvoudig. Aan de hand van ‘brieven van Bernadette Soubirous’, in 
boekvorm verschenen, dringen wij bijna tastbaar door in het leven van 
de heilige Bernadette. Pastor Phil Kint verzorgt de inleiding. 
Eenieder is van harte welkom. 
 
Troost voor tranen 
 
over rouw en verlies bij jongeren uit verschillende culturen 
 
In 2009 ontving Ineke Wienese (gezondheidszorgpsychologe en 
orthopedagoge bij De Jutters) de Nationale Jeugdzorgprijs voor het 
project ‘Rouw en verlies in verschillende culturen’. De ervaringen uit 
dit project resulteerden in het boek Troost voor tranen en de 
interactieve website www.troostvoortranen.nl. 
 
In het boek Troost voor tranen komen 22 jongeren aan het woord, 
allen kinderen van ouders met een niet-Nederlandse afkomst. Zij 
vertellen openhartig over het overlijden van gezinsleden, familieleden 
of vrienden en over hun rouwproces, dat sterk bepaald wordt door hun 
achtergrond. Hun wortels liggen in landen als Suriname, Turkije, 
Marokko en China, waar de familie in het leven van jongeren een 
belangrijke rol speelt. Ineke Wienese vroeg aan hen hoe het verlies 
hun dagelijks leven beïnvloedde, hoe ze hun verdriet verwerkten, 
welke invloed de thuiscultuur had en welke dromen of tekens ze 
kregen. De verhalen worden afgewisseld met gedichten en informatie 
over culturele gebruiken. Rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers 
schreef het woord vooraf. 

 
Zowel de site als het boek biedt informatie voor ouders, docenten, 
jongerenwerkers en hulpverleners.  
 
Sinds 2008 is er een online boekhandel die gespecialiseerd is in rouw 
& verlies: www.rouwboeken.nl.  
Hier vindt u boeken voor kinderen, volwassenen, leerkrachten en 
hulpverleners. 
 

Thuiskomen: Door Miek Pot 
 

Miek Pot weet met haar boeken en stilteretraites vele mensen te 
inspireren. Contemplatie – je bewust worden van het innerlijke weten 
– is haar grote passie. 
In Thuiskomen benadrukt ze hoe belangrijk het is om in contact te 
komen met je diepste wezen. De contemplaties in ‘Thuiskomen’ zijn 
uitgesproken tijdens de retraites die Miek Pot regelmatig verzorgt. De 
teksten nodigen uit om de weg naar binnen te gaan, om te luisteren 
naar de innerlijke stem van je ziel. Grote vitaliteit en diepe vreugde 
vloeien daaruit voort. Sterker nog: dit kan je zielsgelukkig maken. 
Thuiskomen is een boek om te koesteren, om uit te dragen én om met 
je mee te dragen. 
 
Miek Pot bracht twaalf jaar door in een kluizenaarsklooster. Daar 
vond zij haar ‘focus’. Na haar uittreden draagt zij de gevonden 
wijsheid over op anderen door middel van trainingen en lezingen. 
 
ISBN  9789079001255 
Prijs   € 14,90 
 
Voor meer informatie: www.uitgeverijtenhave.nl 
 
 
 
 
 

Trouw en toewijding: de heilige Agatha 
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Trouw en toewijding was het thema van de Week van Gebed, de 
derde week van januari. De heilige Agnes die in die week haar 
feestdag viert, staat symbool voor de trouw en toewijding van de 
eerste christenen aan hun geloof. 
Twee weken later, op 5 februari viert de kerk het feest van de Heilige 
Agatha. Zij werkte in de 3e eeuw met toewijding in de christelijke 
gemeenschap van Catanië op Sicilië en bleef haar geloof trouw 
ondanks gruwelijke martelingen. 
 
In die tijd had de consul van de Romeinse keizer op Sicilië alle 
christenen opgeroepen om in het openbaar hun geloof af te zweren en 
de heidense goden te aanbidden. Toen dit weinig effect had, wilde hij 
een voorbeeld stellen en arresteerde Agatha, dochter van een 
aanzienlijke familie. Als diacones had zij een belangrijke rol in het 
voorbereiden van bekeerlingen op het vormsel en de eerste communie. 
Hij liet haar martelen maar ondanks dat bleef ze trouw aan haar 
geloof. Haar borsten werden afgesneden. Ze stierf in het jaar 251 in 
haar cel. 
 
Aan de Maas, onder de rook van Cuijk ligt het dorp Sint-Agatha. Het 
dorp is genoemd naar de heilige van Catanië. In 1371 werd hier door 
de kruisheren een klooster gesticht. Kapel en klooster zijn aan de 
heilige gewijd. H. Agatha is ook patroonheilige van Beverwijk en 
Leidschendam. 
 
Hier wordt op de feestdag van de patroonheilige misschien een extra 
mis gevierd, maar het wordt zeker niet zo uitbundig en toch devoot als 
in Catanië waar men met de relieken van de heilige drie dagen door de 
stad trekt. Een met kostbare edelstenen bezette zilveren buste van de 
heilige en haar reliekschrijn worden door honderden devoti, vooral 
jongeren, door de stad getrokken. Zonder muziek begeleiden 
duizenden Catanezen haar op deze tocht terwijl ze de bloemen en 
kaarsen aanbieden en vuurwerk afsteken. Het moment dat ze uit de 
dom van Catanië vertrekt staat vast, niet hoe laat ze weer terugkomt: 
als het maar de volgende morgen voor het begin van de hoogmis van 
tien uur is. Mensen op straat vragen elkaar:”Waar is Agatha nu?”. 

Men hoort dan dat ze nog bij bakker Rossi is of dat ze net de 
winkelstraat indraait. Voor de Catanezen is ze één van hen en met hen. 
Haar naam betekent deugd en haar feest doet haar naam eer aan omdat 
op deze drie dagen, als Agatha buiten op straat is, het geboefte een 
deugdzaam leven leidt. De politie kan zich rustig bezighouden met het 
verkeer, als Agatha buiten is blijven de criminelen binnen. 
Als lekkernij eet men dan een klein bol toetje bedekt met blank 
suikerglacé en met een rode gekonfijte vrucht bovenop als kleine 
borstjes ter herinnering aan het martelaarschap van de Heilige Agatha. 
Lidy Peters 
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Liefde in, voor en met Gospel in film bij 
het Kerkcafé. 
 
 Op de eerste avond van het Kerkcafé in het 
nieuwe jaar hebben we zo'n 25 bezoekers 

verwelkomd. Gretig werd nog gebruik gemaakt elkaar, op de valreep, 
alle goeds te wensen. Na de gezamenlijk koffie bekeken we de film.  
In OH HAPPY DAY is Hannah een verveelde huisvrouw in een rustig 
Deens plaatsje waar de idylle van weleer plaats heeft gemaakt voor 
kleinburgerlijkheid en racisme. Het kerkkoor, waar ze zich bij 
aansluit, lijkt patent te hebben op de meest saaie en ongeïnspireerde 
uitvoeringen van kerkliederen. Wanneer Jackson, de zwarte 
leadzanger en predikant van een Amerikaans gospelkoor per toeval in 
het dorp terechtkomt, wordt hij overgehaald om met het koor te 
repeteren en om hen te voorzien van een hoognodige dosis inspiratie. 
Het laat zich raden dat dit leidt tot allerlei humoristische, relationele 
en amoureuze verwikkelingen. Het slot is toch nog verassend.  
De film, die door de "grootste mediawinkel op internet", ook wordt 
aangeboden in een drieluik van films met een zelfde thema, is minder 
sterk als de bekendste van die drie, As it is in Heaven, maar evengoed 
onderhoudend. 
Belangrijker is dat we alvast een beetje in de stemming zijn gebracht 
voor het volgende Kerkcafé op 4 februari a.s. We hebben voor die 
avond de bekende mezzosopraan en zangpedagoog, Nelleco Aalders, 
uitgenodigd.  In een workshop gaan we met haar een aantal gospels 
oefenen. De bedoeling is om u enthousiast te maken voor een op te 
richten ad-hoc koortje dat eind maart de viering van een eredienst in 
de Amstelkerk gaat opluisteren. Maar uiteraard bent u ook welkom als 
u alleen de workshop wil bezoeken en het meeslepende effect van 
gospel muziek wil ervaren.  
Graag zien we terug in het Kerkcafé op 4 februari, vanaf 19:45 in de 
Amstelstroom. 
Paul Köster 
 
 
 
 

KERK EN JODENDOM 
 

Poerim – De feestrol Ester 
 
Op 18 en 19 februari 2011 viert de Joodse gemeenschap het Poerim-
feest. Dit uitbundige feest lijkt wel wat op ons carnaval (6-8 maart 
2011). Er zijn ook verkleedfestijnen en er worden gemaskerde 
optochten gehouden. Er wordt zoveel wijn gedronken dat men het 
verschil tussen de schurk Haman en Mordechaï, de oom van koningin 
Ester, niet meer kan horen. Als lekkernij eet men Hamansoren. Met 
Poerim wordt de feestrol Ester gelezen. Ester lijkt de vrouwelijk 
pendant van Jozef (Gen.37-50). Zoals Jozef bij de Farao van Egypte 
opkomt voor zijn volk – ‘God heeft mij voor jullie uit gestuurd om 
jullie leven te redden’, Gen.45,5 -, zo komt Ester bij de Perzische 
koning Ahasveros op voor de Joden die op instigatie van zijn eerste 
minister Haman met uitroeiing worden bedreigd. Op verzoek van haar 
oom Mordechaï vraagt Ester aan Ahasveros: ‘schenk mij en ook mijn 
volk het leven, want wij zijn verkocht om uitgeroeid te worden’ 
(Est.7,3-4). Haar man Ahasveros willigt haar verzoek in. Haman 
wordt opgehangen en de Joden mogen in veiligheid in het land leven: 
‘Voor de Joden brak er een tijd aan van licht en vreugde, blijdschap en 
eer!’(Est.8,16). Dankzij de moed van Ester is er inderdaad ‘van een 
andere kant (mokum=God) uitkomst en redding voor de Joden 
gekomen’(Est.4,14). 
Helaas komt in ons Leesrooster Ester slechts éénmaal voor: op 
donderdag in de eerste week van de veertigdagentijd: Ester 14,1.3-
5.12-14 (NBV Ester C 12-30). Dit indringende gebed van Ester wint 
aan diepte door het te lezen binnen de context van de hele boekrol 
Ester, zoals boven is samengevat. Het gebed eindigt met: ‘Grijp in en 
red ons, en help mij, nu ik alleen sta en geen andere helper heb dan u, 
Heer! (Est.C 25). 
Helaas zijn er in de geschiedenis van het Joodse volk te weinig 
‘Esters’ opgestaan om de Joden voor de ondergang te behoeden. Aan 
God heeft het niet gelegen (Mt.7,7-12)! 
 
Henk Janssen ofm, Katholieke Raad voor Israël  
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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  
   Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven 
Vormselwerkgroep/  
Jongerengroep  Dhr. P. Liesker                         6448097 
 
Communiewerkgroep Mw. K. Lötters                                     4961320 
 
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                       4961320 
                                          Paul Liesker                                                  06-14181919 
 
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         -                         - 


