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

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

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

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

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

 
 Rabobank  3518.21.872 

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

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

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

Soms………. 
 
Heb je een hoofd vol gedachten en hersenspinsels. Zoveel gedachten 
dat het niet goed lukt deze te ordenen.  Ze houden je uit je slaap en 
oververmoeidheid is het gevolg?  Kennelijk zit ik even in zo’n 
periode. Een overweging schrijven kost me moeite en vaak verscheur 
ik het resultaat vlak voor de viering. Bij het schrijven van dit 
parochieblad zit ik al uren achter het scherm en komt er weinig tot 
niets uit. Ik denk na over de drukke kerstvieringen -waar ik zeer 
tevreden naar terugkijk - , ik pieker over de ontwikkelingen zowel 
regionaal als diocesaan en met name over de toekomst van onze 
parochie. En ik constateer bij mezelf dat de rek er eventjes uit is. 
Kennelijk zijn er zaken die me meer raken dan ik wil toegeven en heb 
ik op dit moment het gevoel louter lege handen te kunnen bieden. En 
dat komt niemand ten goede. Dat betekent voor mij persoonlijk tijd 
inruimen om me te bezinnen: op mijn werk en op de toekomst. Wat 
wil ik nog en kan ik nog. Het vuur ligt tijdelijk onder een dikke laag 
as……..Door enige rust, stilte, wellicht een paar dagen naar een 
klooster en de komst van de lente hoop ik weer in balans te komen. 
Liever trouwens wat eerder! De voorbereiding op weg naar Pasen, -
voor mij persoonlijk het hoogtepunt van het jaar, -zijn in ieder geval 
een steuntje in de rug. Ik hoop voor u ook, vandaar een aanbeveling 
voor het mooie gevarieerde veertigdagentijdprogramma op het 
gekleurde binnenvel.   
Verder graag uw aandacht voor de nieuwjaarstoespraak van de 
secretaris van het parochiebestuur. Paul Theeuwes en een herhaling 
van het stukje van  Hanneke Brummelhuis m.b.t. de ontwikkelingen in 
de regio (waar tot mijn verwondering geen enkele reactie op is 
gekomen).  Een kort verslag over onze Lourdesreis die letterlijk en 
figuurlijk in het water is gevallen, had u nog in petto. Dus leesstof 
voldoende.  
In ieder geval wil ik iedereen nog bedanken voor de vele kerstkaarten, 
nieuwjaarswensen en andere persoonlijke attenties van diverse aard.  
En een TV.reclame (roosvicee) in gedachten: …..komt wel goed.  
 
Met hartelijke groet, Kiki Kint, p.w.  
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Familieberichten 
 

 
 

Op 2 december 2012 werd tijdens een gezinsviering 
opgenomen in onze geloofsgemeenschap 

 
Koen Nieuwenburg 

zoon van Maarten Nieuwenburg en Liesbeth van Tilborg, 
 
 

Op 16 december werd door de doop opgenomen in de 
geloofsgemeenschap  

        
Stan Andreas Johannes Koppes 

zoon van Roelof Koppes en Daniela Peric 
 

Dat beide kinderen liefdevol en gelovig mogen opgroeien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam  V 
 

 
Op 9 januari overleed te Almere 

 
Wengeslaus Korrel, 

 
Wes, zoals we hem kennen, weduwnaar van Riet Korrel-Papôt die 
twee maanden daarvoor overleed. Wes was op 5 januari 2013 85 jaar 
geworden , een dag waarna hij had uitgekeken, een dag die nog samen 
kon worden doorgebracht met zijn kinderen en kleinkinderen. Wes 
was al enige tijd ziek, maar door zijn krachtige, humorvolle 
persoonlijkheid kon hij iedere keer weer de moed vinden om door te 
gaan. Jarenlang heeft hij met zijn gezin zijn geliefde vrouw Riet 
verzorgd. Haar dood was voor Wes een groot verlies 
Hij schreef hier ontroerend over: 
 

De avond is gevallen 
de nacht komt naderbij 
en in het donkerst van de nacht 
zal er een licht verschijnen 
dat mij omarmt 
en misschien mee zal voeren 
naar mijn liefste 
die mij onlangs al is voorgegaan 
want samen zijn dat wil toch iedereen. 

 
Op 16 januari, precies 2 maanden na zijn Riet, werd in een 
drukbezochte viering afscheid van Wes genomen. Kinderen en 
kleinkinderen maakten er een zeer persoonlijke en indrukwekkend 
afscheid van. Voor hen is het verlies van beide ouders en grootouders 
binnen twee maanden nog onwerkelijk en een groot gemis. Wij 
wensen hen veel sterkte toe dit verlies te verwerken. Maar we mogen 
er ook op vertrouwen dat Wes en Riet nu met elkaar verenigd zijn en 
geborgen in de palm van Gods hand. 
 



 4 

 
 

Op 11 januari overleed thuis in haar vertrouwde omgeving 
 

Sophia  Jooren-Timmer. 
 

Zij was een sterke en liefdevolle vrouw, moeder en oma die tot het 
laatste moment haar liefde heeft gegeven aan allen rond haar. De 
laatste jaren van haar leven werden getekend door een toenemende 
dementie -een onomkeerbaar proces - en verloor zij beetje bij beetje 
de grip op het leven. Maar haar man en kinderen waren er altijd en 
hebben thuis liefdevol de zorg op zich genomen Gelukkig waren er 
nog de vele momenten van herkenning, soms nog een heel klein 
gesprekje mogelijk, altijd die lieve glimlach en soms het oplichten van 
de ogen.  Het wonderlijke van de liefde…….moeder is nog moeder, 
maar eigenlijk ook niet meer. Voorzien van het sacrament der zieken 
liet zij op 11 januari het leven los, omgeven door haar dierbaren. Op 
16 januari werd er afscheid van haar genomen waarna zij begraven 
werd op het parochiekerkhof. Zij zal voortleven in het hart van haar 
man, kinderen en kleinkinderen en God zal voltooien wat Hij eens met 
Sophia begonnen is. Haar man, kinderen en kleinkinderen wensen we 
de kracht toe dit verlies te verwerken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op 21 januari werd in het familiegraf op ons parochiekerkhof, in 
bijzijn van zijn zus, bijgezet 

 
Hendrikus Kooijman, 

 
overleden op 56-jarige leeftijd. Henk heeft zijn leven op eigen wijze 
geleefd: op het laatst teruggetrokken en met weinig contacten. Hij 
stierf op eigen wijze: eenzaam.  
Bij het graf werd het volgende gebed uitgesproken; 
 

De doden 
die in de aarde vergaan zijn 

en die verstrooid zijn op de wind 
voorgoed onvindbaar. 

De uit hun huis geroofden 
de onvoltooiden, 

allen die weg zijn gegaan 
zonder groet 

Wat heeft met hen gedaan 
Hij die nooit  varen laat 

het werk van zijn handen? 
Leg hen als een zegel 

aan uw hart 
ls een zegel op uw arm, 

Want sterk als dood 
is uw liefde en barmhartigheid. 

 
Moge God zich liefdevol en barmhartig ontfermen over Henk. 
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Nieuwjaarstoespraak 6 januari jl. door Paul Theeuwes, secretaris 
 
Beste parochianen, 
Een nieuw jaar is altijd een mooi moment. Een moment om even terug 
te kijken èn om ook vooruit te kijken. 
 
Vorig jaar mocht ik ook hier namens het parochiebestuur  een woordje 
zeggen. Belangrijk onderwerp was onder andere  de OG ontwikkeling 
naast Ons Tweede Thuis die wij voor ogen hebben. Hoe mooi zou het 
zijn geweest als de eerst paal al was geslagen of dat het nu bekend zou 
zijn wanneer dat het geval zou zijn. Dat is niet het geval. Het is 
onzeker. Maar toch is er goede moed. Sommige molens draaien 
langzaam en ik hoop dat deze molen geen verkeerde wind zal hebben. 
Mooie dingen hebben vaak een lange weg nodig. Wel teleurstellend: 
het kost veel tijd en energie. Het proces is moeizaam. Maar ik houd in 
gedachte dat als we niets zouden hebben gedaan, de waarde of 
mogelijke opbrengst een stuk lager zou zijn dan reeds nu het geval al 
is. Ik wil als parochie serieus worden genomen, ik wil niet dat het kaas 
van ons brood wordt gegeten en daar sta ik voor. Ook omdat ik mij 
moet verantwoorden naar u, de parochiegemeenschap. Dus ondanks 
dat het teleurstellend is dat de eerste paal nog niet wordt geslagen, ben 
ik niet ontevreden. We hebben nog niets weggegeven. Sterker, er is al 
waarde gecreëerd met 5 jaar gelden.  
 
Dat brengt  mij op het volgende. De onroerend goed ontwikkeling is 
een middel, volstrekt geen doel op zich. Het doel is om hier in 
Ouderkerk een levende gemeenschap te faciliteren. En die is levend. 
Terugkijkend naar 2012 zie ik de betrokkenheid van de mensen zoals 
bijvoorbeeld  de vele vrijwilligers, koren die fantastisch zingen, de 
uiterst succesvolle meditatie woensdagavonden waarvan het zo mooi 
is dat het mensen trekt die niet meer  in de kerk kwamen en ook de 
viering van de 145e verjaardag van ons kerkgebouw. Ook de inzet van 
de stichting Urbanus die fantastische concerten in deze kerk 
organiseert is zeer waardevol.  
Voor die levende gemeenschap is een gezonde financiële basis nodig 
voor de lange termijn.  En daarom is de projectontwikkeling zo van 
belang. Een gezonde financiële basis geeft de mogelijkheid om de 

pastorale zorg die we hier nu hebben te continueren. Daar gaat het in 
wezen om.  en dat deze gemeenschap haar eigen gebouw heeft in 
Ouderkerk. Niets blijft zoals het is: de regiovorming zet door. Dit was 
in 2012 ook een belangrijk thema en zal dit ook zijn in 2013. In 
Amstelveen fuseren al drie parochies. Wat moet Ouderkerk doen? Wij 
staan positief ten opzicht van de regiovorming maar wij willen wel dat 
in Ouderkerk de gemeenschap gefaciliteerd blijft worden.  
 
In 2012 is wel een lastige beslissing genomen. De 
zaterdagavondvieringen kunnen niet meer in de frequentie worden 
gehouden zoals het was. Afnemend kerkbezoek en het gebrek aan 
kosters is hier de oorzaak van. Zeker het gebrek aan kosters is een van 
de uitdagingen uitdaging voor 2013.  
Niemand kan in de toekomst kijken. Als ik over een jaar terugkijk 
naar 2013 hoop ik dat er duidelijkheid is over de eerste paal, dat er een 
aantal kosters zijn waardoor de organisatie van de kerkdiensten goed 
geborgd is, dat we in Ouderkerk een compleet liturgisch programma 
kunnen aanbieden, dat de regio ons past en dat er zicht is op 
vervanging van pastor Kint die in 2014 met pensioen zal gaan. Ik 
hoop dat naast een vitale gemeenschap de twee andere ingrediënten te 
weten de  aanwezigheid van pastorale zorg en een goed financieel 
fundament zijn geborgd.  Dit is ook het referentie kader van het 
parochiebestuur. 
 Zoals ik zei, niemand kan in de toekomst kijken. Gelukkig niet. Ik 
heb vertrouwen dat we volgend jaar weer verder op weg zijn. Dat 
vertrouwen is voor mij voldoende.  Ik moet wel realistisch zijn en 
merk hoe moeilijk sommige zaken zijn. Maar ik ervaar betrokkenheid 
van velen die zijn of haar steentje willen bijdragen aan hetgeen we 
hier met elkaar willen realiseren. Niemand kan het alleen: we kunnen 
het alleen met elkaar. Dat geeft energie en ook het vertrouwen voor 
2013.  
Ik wens u allen namens het parochiebestuur een mooi 2013: veel 
geluk en ik hoop dat de wensen die wij hebben worden gerealiseerd.  
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Nogmaals een keertje…….. 
 
De Urbanus Ouderkerk werkt al vele jaren constructief mee aan de 
organisatie van de Regio Amstelland, dit zowel op pastoraal als 
bestuurlijk niveau. Pastor Kint speelt een belangrijke rol in het 
organiseren van de jongeren in de regio en sinds 2005 zijn we actief in 
het regio bestuur. 
 
Geconstateerd is dat de draagkracht voor de regio aan het afnemen is. 
De parochiebesturen van Augustinus, Urbanus Bovenkerk/Heilige 
Geest en Titus Brandsma/Heilige Anna hebben mandaat gekregen om 
in 2013 onomkeerbare stappen te zetten om op 1 januari 2014 te 
komen tot een gefuseerde parochie met één nieuw parochiebestuur 
voor de gehele regio met één financiële begroting/verantwoording en 
één administratie van alle parochianen.  
 
De 3 parochiebesturen zien voor de uitvoering van lokale taken een 
lichtere bezetting op locatie als noodzakelijk. 
 
Deze visie is in de afgelopen jaren al in diverse plannen vastgelegd, 
maar naar inzien van de 3 parochies wordt het tijd om vergaande 
stappen te zetten om deze plannen daadwerkelijk uit te voeren.  
 
De vraag is gesteld aan De Goede Herder en Urbanus Ouderkerk of 
deze parochies bereid zijn om het besluit te nemen om hun lokale 
parochiebesturen op te heffen en hun bevoegdheden onvoorwaardelijk 
over te dragen aan het nieuw te vormen regiobestuur. 
 
Als onderdeel van het proces om tot één parochie te komen zullen de 
pastores gaan rouleren en geïnventariseerd zal worden welke koren 
bereid zijn om op andere locaties te zingen. 
 
Als Parochiebestuur hebben wij de vraag intern besproken maar  
er is ook contact geweest tussen enkele bestuursleden van De Goede 
Herder en de Urbanus Ouderkerk.  
 

Beide besturen vinden het vooralsnog te snel om reeds op 1 januari 
2014 toe te treden tot één nieuw parochiebestuur. Benadrukt wordt dat 
wij de noodzaak voor Urbanus Bovenkerk/Heilige Geest, Augustinus 
en Titus Brandsma inzien om wel een snelle stap naar één 
parochiebestuur te zetten.  
 
Dit proces binnen de regio willen De Goede Herder en Urbanus 
Ouderkerk niet belemmeren of vertragen.  
 
Vandaar dat De Goede Herder en Urbanus Ouderkerk hebben 
voorgesteld om in 2013 eerst samen te zoeken naar een goede 
samenwerking, waarna in een later stadium mogelijk een fusie met het 
nieuwe parochiebestuur in de regio gevonden kan worden.  
 
De conclusie is echter gerechtvaardigd dat er ingrijpende 
veranderingen voor de deur staan. Er zijn 3 criteria voor 
instandhouding van een lokale geloofsgemeenschap.  
1) pastorale zorg  
2) geloofsgemeenschap  
3) financieel draagvlak. 
 
Ouderkerk kan en wil zich niet afzijdig opstellen. Deze  veranderingen 
zullen immers ook ons als geloof gemeenschap ten diepste raken. 
Ouderkerk is op dit moment nog een stabiele gemeenschap. Al onze 
inspanningen zijn erop gericht om dit ook voor de toekomst te 
behouden. Als Pastor Kint met pensioen gaat, moet haar opvolging 
adequaat worden opgevangen. De ontwikkeling van het gebied 
rondom de kerk heeft de eerste  prioriteit. Wij zetten ons nu en in de 
toekomst in voor een stabiele basis voor onze lokale 
geloofsgemeenschap.  
 
Regioafgevaardigde van uw parochiebestuur   
Hanneke Brummelhuis  
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Misintenties voor de maand Februari 2013 
 
Zaterdag 02 februari 19.00 uur en Zondag 03 februari 10.00 uur 
Wes Korrel en Riet Korrel-Papôt, Henk Kooijman, Sophia Jooren-
Timmer, 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, Jan v.d.Lee, Riet Groen in’t Woud-Bosman, André 
Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Hennie Compier, Rien 
Verlaan. 
 
 
Zondag 10 Februari  10.00 uur 
Voor degenen die het moeilijk hebben. 
Gerard de Jong, Wes Korrel en Riet Korrel-Papôt, Henk Kooijman, 
Sophia Jooren-Timmer, Sophie Kea, Piet Timmer, Elena Kruishaar-
Demtschenko, Rie van Blokland-de Waal, Bep Baetings-Bunnik, Ben 
van Dijk, Nelly de Kort-Massingh. 
 
 
Zondag 17 Februari 10.00 uur. 
Wes Korrel en Riet Korrel-Papôt, Matheé de Jong, Henk Kooijman, 
Sophia Jooren-Timmer, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, 
Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes,  Overleden 
familie van Wees-Kolk, Ben Vergouw, Jo Vergouw-Neelink, Jo 
Balvert-v.d.Weijgert, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, 
Grada Dekker-v.d.Lugt. 
 
 
Zondag 24 Februari 10.00 uur 
André Caminada, Kees Leeflang, Wes Korrel en Riet Korrel-Papôt, 
Hendrik Kooyman, Sophia Jooren-Timmer, Riet Zeldenthuis-
Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Maria van 
Rijn-Pappot, Hans Lokhoff, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, 
Corrie Timmer- v.d. Zwaan. 
 

Zondag 10 februari 
Viering 

voor jong en oud 
om 

10.00 uur 

 

In deze viering gaat K. Kint p.w. voor 
en zingt  het Kwetternest 

o.l.v.Laurens de Boer 
weer vrolijke noten. 

 
 
 
 
 
                              
 

 
 

 
  
 
 
 
 

U bent allen weer van harte welkom 
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Nieuws uit Het Kofschip 
 Het nieuwe jaar is begonnen en iedereen is weer met frisse winterse 
moed gestart. Waarschijnlijk heeft u ons twee keer gemist. Het nieuws 
was uit de pen maar kon door omstandigheden niet geplaatst worden. 
 De maand januari is hardwerkend van start gegaan. Groep 4/5 bracht 
de eerste week al een bezoek aan het Tropenmuseum. Dit jaar is het 
onderwerp Brazilie.De overige groepen volgen in de loop van het 
schooljaar. Volgens de overleveringen was het weer een ware 
happening. 
Tijdens de laatste 3 januariweken werden in alle groepen de 
citotoetsen gemaakt. Deze geven dan een beeld in hoeverre de 
leerlingen op niveau presteren en waar verder aan gesleuteld moet 
worden. De kleutergroepen werkten aan het thema "bouwen". Er is 
heel wat afgebouwd. De groep van juf Marjet is bij een papa-
aannemer in de werkplaats op bezoek geweest. wat een enthousiasme. 
In de andere groepen kwam de loodgieter en de metselaar langs. Wie 
weet komen er weer wat echte ambachtslieden tevoorschijn na deze 
prachtige demonstraties. 
Woensdag 23 januari begonnen de landelijke voorleesdagen voor de 
onderbouw. Bij ons begon de ochtend met het voorlezen door de 
buurtregisseur. Er is heel wat voorgelezen deze dagen. 
De leerlingen vinden het heerlijk en het is zeer goed voor de verdere 
ontwikkeling. 
Begin februari zijn er weer de landelijke citotoetsen voor de groepen 
8. Voor de jongens en meisjes altijd  een spannende tijd,al tellen de 
prestaties van de gehele schoolloopbaan het zwaarst. 
Eind februari krijgen de leerlingen hun tweede rapport. Aansluitend 
volgen de oudergesprekken. 
De maand maart is weer uitgeroepen tot de maand van het goede doel. 
Ook dit jaar gaan we weer voor de Voedselbank in Diemen. 
In het volgende blad leest u hier meer over. 
  
Tot de volgende keer,  team Het Kofschip, 
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LITURGIE AGENDA 
 
Datum   Tijd  Voorganger                      Plaats 
 
 
26-01    18.30 uur  Pastor  G.van Tillo     Theresia  Zorgcentrum  
27-01    10.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
 
 
02-02    19.00 uur        Pastor  J.Adolfs                       St. Urbanuskerk 
03-02    10.00 uur  Pastor  J.Adolfs                       St. Urbanuskerk 
 
 
09-02   18.30 uur  Pastor  G.van Tillo     Theresia  Zorgcentrum 
10-02   10.00 uur         Pastor K.Kint p.w                    St. Urbanuskerk 
 
 
13-02  19.30 uur   Pastor K.Kint p.w/Burger        St. Urbanuskerk 
 
 
16-02   
17-02  10.00 uur   Pastor  J.Adolfs                        St. Urbanuskerk 
 
 
23-02  18.30 uur  Pastor  G.van Tillo     Theresia  Zorgcentrum 
24-02  10.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
 
 
02-03   19.00 uur   Pastor K.Kint p.w.                   St. Urbanuskerk 
03-03   10.00 uur   Pastor K.Kint p.w.                   St. Urbanuskerk 
 
 
 
 
 
 

FEBRUARI  2013 
 
Bijzonderheden              Muzikale invulling             
                                                      
 
 
   St. Caeciliakoor 
 
 
      
Koffie drinken                             Elckerlyc 
 
 
 
Carnaval                                                        ‘t kwetternest 
 
 
Aswoensdag  St. Caeciliakoor 
 
 
 
1e zondag veertigdagentijd                                        St. Caeciliakoor 
  
 
 
2e zondag veertigdagentijd                  De Duif 
 
 
 
3e zondag veertigdagentijd  (koffie drinken)            Elckerlyc 
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Ergens gelezen:    
 
Priestertekort nu al in beeld voor Pasen 
 
De Nederlandse bisschoppen hebben het druk. Nu al moeten 
maatregelen getroffen worden voor de Goede week 2013. Priesters 
zijn er niet genoeg om in alle diensten op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Pasen voor te gaan. Het beleid van de bisschoppen wordt 
niet (meer) door de beminde gelovigen klakkeloos aangenomen. 
Zoals gemeld is in het aartsbisdom Utrecht tegen het beleid van 
aartsbisschop Wim Eijk geprotesteerd. De kerk moet dicht als er geen 
priester beschikbaar is, volgens het beleid. Uit onvrede met dit beleid 
van de aartsbisschop heeft de Biltse geloofsgemeenschap zich 
aangesloten bij een groep opstandige kerken en gelovigen die zich â 
“gekneusd” voelen door de strakke lijn van de kerkleiding. Bezield 
Verband Utrecht heeft meer dan duizend steunbetuigingen gekregen, 
ook uit andere bisdommen. De geloofsgemeenschap in Baarn maakt er 
ook deel van uit. 
 
 
Het beleid van het bisdom Rotterdam terzake de viering van de 
liturgie wijkt niet af van andere bisdommen en is in het licht van de 
liturgische voorschriften van de Kerk, zegt perschef Francis Wout. 
Het bisdom zal binnenkort de gezamenlijke brief van de Nederlandse 
bisschoppen aangaande het paastriduum verspreiden. 
 
Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden is 
in gesprek met de pastorale beroepskrachten om tot een betere 
verhouding te komen tussen de woord/communievieringen en de 
eucharistievieringen in het voordeel van de eucharistie. Door het jaar 
heen is het streven om in elke kerk ieder weekend de eucharistie te 
vieren. Als dat niet mogelijk is vinden er woord/communievieringen 
of gebedsvieringen plaats, zegt Laetitia van der Lans van 
communicatie en perszaken van het bisdom. De liturgische regels 
omtrent de drie heilige dagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paasnacht zijn door de wereldkerk gegeven en zijn dus hetzelfde voor 
alle bisdommen over de hele wereld. 

 
 
Bisschop De Korte voert over het paastriduum, zoals deze dagen 
worden genoemd, gesprekken met alle beroepskrachten tijdens 
gezamenlijke bijeenkomsten. Daarbij gaat hij met hen in gesprek over 
de betekenis van de eucharistie voor het geloof en de spiritualiteit van 
de beroepskrachten (priesters, diakens en pastoraal werkers) en voor 
de opbouw van de kerk en hij geeft uitleg over de liturgische regels 
omtrent het paastriduum. Ondanks het verdriet dat er bij sommige 
beroepskrachten leeft hierover vinden deze gesprekken plaats in 
opbouwende sfeer. 
 
 
 
Bisdom Haarlem-Amsterdam schrijft in een brief aan priesters, 
diakens, pastorale werk(st)ers en catechisten: “De Nederlandse 
Bisschoppen hebben een brief geschreven met enkele richtlijnen over 
de viering van het Paastriduum. Deze zijn weliswaar niet nieuw en 
gelden in de hele wereldkerk, maar worden in de praktijk (nog) niet 
altijd gevolgd. De brief memoreert dat op Witte Donderdag de Kerk 
wereldwijd de instelling van de heilige eucharistie en van het 
priesterschap viert, en dit in navolging van het Laatste Avondmaal 
uiteraard doet met een plechtige eucharistieviering in de namiddag 
(vanaf 16.00 uur) of op de avond. Daarom kan er op deze dag geen 
woord- en communieviering plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de 
Paaswake”. De brief van de bisschoppen is inmiddels in de 
priesterraad en de diakenkring besproken, aldus kanselier/secretaris 
E.H.A. Fennis. van het bisdom Haarlem-Amsterdam 
. 
 
Ook de andere bisdommen zijn druk bezig een oplossing te zoeken 
voor het priestertekort. De gelovigen kunnen in sommige plaatsen zelf 
kiezen welke dienst het meest aanspreekt. 
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Gesprek bij de koffie. 

 
In de maand december vervalt het gesprek maar  

op donderdag 31 januari / 28 februari 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. 
 

 
 

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  6 februari  om 13.00 uur 

gaan we de kerk weer schoonmaken 
Daarna  gezellig  koffiedrinken 

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

 

 
Bijbelwerkplaats. 

 
Dinsdagavond 12 februari om 20.00 uur. 

de eerste bijbelwerkplaats van dit jaar. 
Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen  

in het ‘hier en nu’, het boeiend vindt daar enige  
achtergrond informatie over te krijgen en het gesprek met anderen 

erover aan te gaan, is van harte welkom. 
Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. 
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af. 

 
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. 

Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje 
naar:  jos.de.heer [at] hetnet.nl 

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31. 
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Lourdesreis oktober 2012:  
pech, water en eindeloos wachten 
 

 
 

Het ondergelopen heiligdom…… 

 
Negen jongeren en drie begeleiders verzamelden zich vrijdag 19 
oktober om kwart voor vijf (!) bij de pastorie waarna we door enkele 
ouders naar Schiphol werden gebracht voor onze vlucht naar Parijs. 
Op Schiphol begon de pech al met vertraging van het vliegtuig 
waardoor we in Parijs de aansluiting naar Pau misten. Enkele uren 
later ging er nog een vlucht en als troost kregen we een croissantje en 
koffie. 
 

 
 
 Maar natuurlijk wel balen. Kaarten en mooie mannen kijken maakten 
het wachten enigszins draaglijk. In plaats van 11.00 uur in Lourdes 
aan te komen, kwamen we er pas om vier uur aan. Lourdes: druilerig 
weer en een woest kolkende rivier. Maar Hollandse jongeren staan 
voor niets en zijn wel enige spetters gewend. Meteen maar op naar het 
heiligdom. Alweer pech, want dit was bij de grot al afgesloten. 
Zorgelijke gezichten…….Men verwachtte nog een stijging van de 
Gave van ruim één meter en het kolkte al aardig over de kade van het 
heiligdom.  Gelukkig was de grote basiliek nog wel te bezoeken en te 



 13 

bewonderen. Even droog binnen, want de regen bleef maar met 
bakken uit de hemel komen.   
In de hoop dat ’s avonds de lichtprocessie -de allerlaatste van het 
seizoen - toch zou doorgaan, keerden we naar het hotel terug voor het 
avondeten. Maar ook de lichtprocessie ging niet door vanwege het 
inmiddels ondergelopen terrein. Weer pech, maar evengoed bleef 
iedereen goedgemutst want met een wijntje, al pratend en kaartend  
was het die avond toch nog gezellig.  
Na het ontbijt de volgende zaterdagochtend, bleek de situatie met het 
stijgende, woest stromende water van de Gave behoorlijk 
zorgelijk…..De kade waaraan ons hotel lag bleek nog redelijk droog, 
hoewel de rivier haar uiterste best deed eroverheen te stromen. Toch 
maar het erop wagen om naar het huis van Bernadette te gaan en het  
In het centrum een volstromend hotel…… 
 
cachot te bekijken? Ja, al springend over plassen, geboeid kijken naar 
het woeste water dat her en der al over de kademuren sloeg en 
verbijsterd kijken naar de hotels in het centrum die al onder water 
stonden. En maar foto’s nemen en dit natuurgeweld filmen!  
 
Dezelfde terugweg naar ons hotel kon na bezichtiging van het cachot 
en het geboortehuis van Bernadette niet meer genomen 
worden……totaal ondergelopen. Overal zag men haastig pelgrims met 
koffers vertrekken: de grote evacuatie was begonnen. De  
ziekenbedevaart uit Nederland was die ochtend gelukkig al om 8 uur 
per trein op weg gegaan naar Nederland. Van hen hadden we 
vernomen dat het de gehele week 25 graden was geweest. Maar een 
flinke wolkbreuk boven in de Pyreneeën was debet aan de snel 
veranderde weersomstandigheden en het met modder ondergelopen 
gebied.  
Gelukkig stond ons hotel wat hogere vanwege de oplopende kade, 
maar helemaal droogvoets hebben we het niet gehaald. De overal 
aanwezige brandweer en politie maanden ons ook tot grote haast. Vite, 
vite…….weg van de kademuren. Tja, dan maar door kniehoog  water.  
 

Aan de overkant van ons hotel was de brandweer al druk doende met 
bootjes de mensen uit de hotels te halen. Wat water allemaal niet kan 
aanrichten! Beangstigend.  
 

 
 
De brandweer moet met bootjes de hotellobby’s binnenvaren om mensen uit hun 
benarde situatie te redden. 
 
Onze hoteleigenaar suste ons dat het bij ons allemaal wel 
meeviel…….alleen de kelder stond onder water, waardoor de 
elektriciteit dreigde uit te vallen. Of we geen gebruik wilden maken 
van de lift? Tja, onze kamers waren wel op de zesde verdieping.  
Gelukkig was er wel een warme maaltijd. Helaas zijn we nooit meer 
toegekomen aan het toetje (buiten Phil die écht geen toetjes laat staan) 
, want de pompiers –de brandweermannen – sommeerden ons op barse 
wijze binnen tien minuten onze koffers te pakken en via de brug voor 
het hotel naar een droge plek te gaan om elders 
opgevangen te worden. Dit vanwege instortingsgevaar van de brug 
door meegesleurde bomen en allerlei troep. In tien minuten stond 
iedereen buiten, een beetje giebelig en zenuwachtig, de natte spullen 
snel in koffers en tassen gepropt.  
De brandweermannen leidden ons over de wiebelige brug naar een 
droge plek waar het wachten begon op vervoer naar …….ja, waar naar 
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toe eigenlijk. Uiteindelijk naar een bioscoop waar vele gestrande 
toeristen en pelgrims terecht konden: inchecken en wachten………… 
 
Wachten op een slaapplaats. Maar weer de speelkaarten tevoorschijn 
gehaald, interviews afgegeven, gefilmd door de BBC, weer een 
interview………wat deden we met deze jongeren in Lourdes? Enfin, 
uiteindelijk zagen we wel in dat we als jongste groep het allerlaatste 
ergens ondergebracht zouden worden. Op initiatief van Phil en Paul 
uiteindelijk met taxi’s naar het vliegveld van Pau gegaan in de hoop 
een vlucht naar Nederland te kunnen boeken. Nee dus……..écht, de 
eerstvolgende vlucht zou pas op zondagavond gaan. Dan maar 
overnachten op het vliegveld. Nee dus…….dat mocht niet.  
Om 22.00 uur moesten we er echt weg zijn.  
Wachten dus en naar een oplossing zoeken.  
 

 
 
                               Maria hield haar voeten droog………….. 
 
 

Wachten……en uiteindelijk met taxi’s naar een hotelletje in de buurt. 
Lang leve Paul Liesker die op rustige wijze alles regelde. Dolgelukkig 
met een warme douche en een bed. Minder gelukkig met een duur 
bord niet te eten soep…………..Maar het bleef fijn om speelkaarten te 
hebben. 
 
Zondagochtend: het is droog!  Maar het vliegtuig gaat pas om 6 uur ’s 
avonds terug naar Nederland.  
Dus…………weer wachten en in een minisupermarkt water en wat 
eten ingeslagen want een broodje op het vliegveld kost toch snel € 5. 
De hoteleigenaar bracht ons keurig naar het vliegveld in zijn eigen 
auto.  
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Misschien om de soep goed te maken? In ieder geval was de zondag 
wederom een dag van wachten, kaarten, luiwammesen, chatten en het 
thuisfront bellen. Het enige spannende van die dag was de landing van 
een vliegtuig met 300 Belgische militairen die in het getroffen 
rampgebied hulp gingen bieden waaronder het wegspoelen dikke 
lagen modder. Wow, wat een stel!!! 
Eindelijk mochten we door de douane. Uiteraard werd, net zoals in 
Parijs, de pastor er weer uitgepikt om zich te ontdoen van schoenen en 
om gefouilleerd te worden.  (boeventronie?)  
De vlucht terug verliep zonder problemen, tenzij een zeer chagrijnige, 
overvloedig opgemaakte stewardess een probleem genoemd kan 
worden. We landden zelfs op tijd en diverse ouders stonden klaar om 
op ons op te halen.  
 

 
Wat een avontuur: nog geen 24 uur zijn we in Lourdes geweest. Water 
genoeg gezien, maar niet het water wat we wilden. In gevaar zijn we 
trouwens geen moment geweest, maar wel teleurgesteld en enigszins 
lamlendig van alle wachten. We kennen nu de verwoestende kracht 
van water………Ontzettend jammer voor de jongeren die zich er op 
hadden verheugd en financieel ook zelf aan de reis hebben 
bijgedragen. We hadden hen graag Lourdes als pelgrimsplaats laten 
ervaren. Ze hebben zich fantastisch gedragen en de sfeer goed 
gehouden. Chapeau! En……….we gaan het beslist overdoen in de 
hoop dat dan de zon schijnt en de Gave zich rustig houdt. We zullen 
het aan Maria vragen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Regionieuws   ANNAKERK VERKOCHT 
 
Vlak voor Kerstmis zijn de handtekeningen gezet 
onder het koopcontract, waarmee de Nederlandse Staat 
eigenaar is geworden van de kerk en pastorie van de 
Anna Parochie. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het complex nodig voor de 
verbreding van de A-9. 
Daarmee is echt een eind gekomen aan ruim 80 jaar activiteit van de Anna 
gemeenschap. 
 
Pogingen om voor het kerkgedeelte een andere bestemming te vinden zijn 
steeds gestrand op gebrek aan medewerking van het gemeentebestuur, 
bijvoorbeeld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan werd zonder enige discussie of 
argumentatie van tafel geveegd. Dit heeft zeker niet geholpen om tot een 
maximale opbrengst te komen.  
 
Gelukkig voor het kerkbestuur was de medewerking bij RWS een 
verademing in dit koopproces. Van de opbrengst gaan nog wel wat kosten af 
voor zaken die in of om de kerk verwijderd moeten worden. Strikt religieuze 
zaken zijn in de afgelopen maanden overhandigd aan kerken in onze 
omgeving. Zo komt u spullen van de Anna o.a. tegen in de kerken van Titus 
Brandsma, Augustinus, H. Geest, Urbanus in Ouderkerk en Bovenkerk, 
Agnes en kloosters in Bierbeek (België) en Tongerlo (België). 
Van het Adema orgel gaan belangrijke onderdelen naar de Augustinus. De 
luidklokken verhuizen naar Roemenië. Een paar vrijwilligers hebben het nu 
nog druk om de laatste zaken te ruimen. Gelukkig dat er nog steeds 
hulptroepen zijn. Glas-in-loodramen met religieuze voorstellingen zullen 
worden verwijderd om te worden opgeslagen in een depot van het bisdom. 
 
50% van de opbrengst bestemd is voor kerkenbouw in gebieden van het 
bisdom waar dat nodig is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Flevoland. De 
andere 50% blijft binnen de Regio Amstelland en is bestemd voor de 
financiering van het pastoraat in de komende jaren.  
 
Het doet pijn om afscheid te nemen van onze kerk, maar er is door het 
kerkbestuur geprobeerd om dit proces zorgvuldig af te handelen. In grote 
lijnen is dit gelukt. 
 
Harry Lammers   (oud vice-voorzitter Kerkbestuur H. Anna) 

Pelgrimstocht naar Banneux 2013  

Er wordt door het bisdom Haarlem weer 2 keer een bedevaart naar 
Banneux georganiseerd.  

Voor sommige een jaarlijks terugkerend iets en voor andere een 
nieuwe kennismaking met Maria.  

In mei is de 1e triduüm en wel van vrijdag 17 mei tot en met dinsdag 
21 mei.  

In augustus kunt u ook mee en wel van vrijdag 23 augustus tot en met 
dinsdag 27 augustus.  

De kosten zijn voor het gehele verblijf 240,00 euro p.p. Ook onderweg 
zijn de maaltijden verzorgd.  

Alle ruimtes zijn goed bereikbaar, het geheel is rolstoelvriendelijk, en 
er is voldoende zorg aanwezig.  

Wilt u informatie dan kunt u bij Cor Onderwater terecht.  

Tel. 0297-569966. Inleverdatum kopij De Brug 2013 

 
Inleveren voor maart: paas nummer                    dinsdag  19 februari  
Inleveren voor april:                                                  dinsdag 19 maart 
I nleveren voor mei:                                                     dinsdag 23 april 
Inleveren voor juni                                                       dinsdag  21 mei 
Inleveren voor juli/augustus                                      dinsdag   18 juni  
Inleveren voor september                                     dinsdag 20 augustus 
Inleveren voor oktober                                       dinsdag 17 september 
Inleveren voor november                                       dinsdag 22 oktober 
 Inleveren voor december/januari                     dinsdag 19 november 
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Adressen St. Urbanus Parochie 
 
 
 
Parochiële Caritas Mw.W.Out           4964469 
   Rekeningnummer 3518.01.162 
    t.n.v.  P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Gezinsdiensten ’t Kwetternest  
    
Vormselwerkgroep/  
Jongerengroep  Dhr. P. Liesker                     06-14181919        6448097 
 
Communiewerkgroep Mw. K. Lötters                                     4965733 
 
Koor Elckerlyc  Dhr.H.Out           4964469 
 
St. Caeciliakoor  Dhr.M.v.d.Linden          4961635 
 
Muzikaal begeleider alle koren      Laurens de Boer                           06-24226872 
 
Bezoekgroep  Hélène van Huizen          4961243  
 
Raad van Kerken            Secretariaat Linda den Hertog                              4964759 
 
Lay-out parochieblad Berny van Wieringen           4964175 
   bernyvanw [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 
 
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         -                         - 

 


