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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 Huize        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 

November………. 
 
Vallend ritselend blad, gedachtenis van de overledenen, de gang naar 
het kerkhof, chrysanten, ploffende kastanjes…….Het hoort allemaal 
bij de novembermaand, een maand die altijd wat weemoedig stemt. 
De vergankelijkheid van het leven is in deze dagen zichtbaar en 
voelbaar. De natuur sterft af en laat los. Alles in zo’n 
novembermaand en zeker de eerste dagen als we Allerheiligen en 
Allerzielen vieren herinneren ons aan wat voorbij is en wie we 
hebben moeten loslaten aan de dood. Dat waren afgelopen jaar veel 
parochianen, maar misschien ook mensen uit onze eigen familie en 
kennissenkring. En we verzetten ons tegen de gedachte dat de dood 
het definitieve einde zou zijn. Voorgoed voorbij……..amen en uit. Uit 
dit protest ontstaat de hoop dat de dood in ons leven niet het laatste 
woord heeft.  
Op Allerzielen, zaterdag 2 november,  houden wij de herinnering aan 
al die mensen levend en worden we ons weer bewust dat we een 
schakel zijn in die lange keten van mensen die onsterfelijk zijn voor 
God. We staan bewust bij hen stil, noemen hun namen en brengen 
hun leven in herinnering bij God die ons over de dood in Zijn liefde 
bijeen houdt. We ontsteken voor hen een lichtje als een kwetsbaar 
teken van hun bestaan onder ons. Ons verdriet vormt vaak een 
sterke band met hen. Rouwen en gedenken is een goed en 
noodzakelijk proces om weer verder te kunnen in het leven, verder 
zonder die ander die we zo graag nog in ons midden hadden gehad.  

Als gelovige mensen zien wij de dood niet als eindpunt, maar als 
doorgang naar verder, als doortocht naar de Vader die zal voltooien 
wat Hij eens met ons begonnen is. 
Dat geldt ook voor onze lieve kleine doden. Reeds lang koesterde ik 
de wens om een monumentje ter nagedachtenis aan  de ongedoopte 
kinderen die vroeger ‘achter de heg’ begraven werden. In de 
afgelopen tien jaar van mijn pastorale werk ben ik regelmatig 
geconfronteerd met het verdriet van ouderen die naast het verlies 
van hun kindje ook nog te maken kregen met de regel dat ongedoopt 

mailto:jongj@upcmail.nl
http://www.kerkenouderkerk.nl/
http://www.rkamstelland.nl/


 3 

kinderen niet in gewijde aarde begraven mochten worden. Tot zeker 
de zestiger jaren van de vorige eeuw bestond deze regel. Juist bij het 
verdriet van het verlies betekende dit voor al die ouders een extra 
verzwarende bepaling: je lieve kind verbannen naar een plek buiten 
de begraafplaats. Alsof je kind niet bestond, terwijl je het toch  had 
gekoesterd en al een naam had gegeven die sindsdien nooit meer uit 
je gedachten is verdwenen. Het was een kille, onmenselijke regeling 
die we echter ook door de ogen van die tijd moeten zien. Een regel 
waarvoor de kerk ook haar spijt heeft uitgedrukt.  
De laatste weken is er hard gewerkt aan een mooi monumentje ter 
nagedachtenis aan al die ongedoopte kindjes, maar ook voor wél 
gedoopte kinderen die maar kort geleefd hebben. Een 
kindermonumentje dus, voor al die kindjes die net zoals wij in Gods 
hand zijn. Het monumentje is ontworpen en gemaakt door Berny van 
Wieringen en haar zus Vera Hovenier. Er komen ook zitplaatsen bij 
om even te mijmeren op het mooie plekje dat is uitgezocht op ons 
kerkhof. IJverige en sterke tuinmannen, Gijs en Pim, hebben  de plek 
ingericht en al het zware beton versjouwd. Heel veel dank  aan allen 
die hebben meegeholpen. Maar ook veel dank aan allen die door 
middel van de collecte op de twee afgelopen Startzondagen met hun 
financiële bijdrage hebben meegeholpen dit kindermonumentje te 
realiseren. Dit stemt me dankbaar en het zal een verrijking zijn voor 
onze begraafplaats.  
Na de gezinsviering van 3 november die ook voor de kinderen in het 
teken staat van ‘gedenken’ willen we het monumentje met een korte 
plechtigheid inzegenen, want God houdt ook uit ongewijde aarde 
kinderen geborgen in de palm van Zijn hand. Dit zal zo even na 11.00 
uur zijn. Vooral mensen die dit aangaan, wil ik van harte hierbij 
uitnodigen!  
 
Met hartelijke groet 
Kiki Kint, pastoraal werkster. 
 
 

 

In memoriam  

 
Op 1 oktober jl. overleed op 94-jarige leeftijd in zorgcentrum  
Buitenhof 

Annie Maria Mouris 
De dood had zich niet echt aangekondigd, maar kwam mild…….als 
een flakkerend kaarsje  was daar het eind, een voltooid leven van 94 
lange jaren.  Annie werd geboren op een boerderij aan de 
Middenweg en bleef lang thuis om daar te helpen. Haar man, Gijs 
Kompier, leerde zij op latere leeftijd kennen en samen met hem ging 
ze inwonen bij moeder Kompier op het eiland. Kinderen zijn er helaas 
niet gekomen in hun huwelijk, maar neefjes en nichtjes konden altijd 
komen logeren. Annie was vrolijk en opgewekt van aard en op deze 
manier kon zij de stormen van het leven en haar huwelijk doorstaan. 
Onvoorwaardelijk bleef zij van Gijs houden en na enkele jaren 
gescheiden geleefd te hebben, vormden zij toch weer een paar. 
Zeven jaar geleden, ook op 1 oktober, overleed Gijs en Annie pakte 
de draad van het leven weer op.  Geen eenzaam leven door haar vele 
sociale contacten en natuurlijk de klaverjasclub, want kaarten was 
haar lust en leven, ook toen Gijs nog leefde. Zelfstandigheid stond 
hoog bij haar in het vaandel en tot op hoge leeftijd heeft zij zelf auto 
gereden. Eenzaam voelde zij zich ook niet omdat haar familie haar 
regelmatig bezocht en er altijd Wil was  
–haar achternicht – die haar opzocht, met haar boodschappen deed, 
mee naar verjaardagen ging, naar de huisarts en eventueel het 
ziekenhuis. Samen hadden ze veel plezier en altijd wel wat te kletsen 
of te lachen, want Annie verloor zelden haar opgewekte humeur. 
Eigenlijk wilde ze wel lachend de kist in………. Uiteindelijk ging  
zelfstandig wonen niet meer en moest Annie naar de Buitenhof, een 
plek waar ze slechts een week verbleef. We namen afscheid van haar 
in de viering op 5 oktober waarna zij begraven werd in het familiegraf 
op ons kerkhof.  En God zal voltooien wat Hij eens met Annie 
begonnen is en haar nieuw en eeuwig leven schenken.  
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In memoriam  

 
Op 3 oktober overleed op 78 jarige leeftijd in hospice Immanuel  

Ben Fakkeldij 
 
Ben werd geboren in Weesperkarspel in een gezin met 4 jongens en 1 
meisje en samen met zijn Agaat kregen ze in hun huwelijk –volgend 
jaar zou dat 50 jaar zijn - 2 kinderen: een koningswens…..een zoon en 
een dochter. Ingewoond werd er bij vader en moeder Touw aan de 
Rondehoep Oost, uitkijkend over het water en de Joodse 
begraafplaats. Na de dood van vader en moeder Touw konden ze het 
huis aankopen en werd er stevig verbouwd. Door Ben zelf, want hij 
was uitermate handig.  
Ben kennen we in Ouderkerk als een zeer sociale man, betrokken bij 
het verenigingsleven,  altijd opgewekt en vrij nuchter. Geen man van 
grote woorden en gebaren, maar eerder een doener. Muziek was zijn 
lust en leven en hij heeft menig nootje meegeblazen op de bariton in 
het seniorenorkest Amstelland dat de drukbezochte afscheidsviering 
op 9 oktober muzikaal opluisterde en zo de laatste indrukwekkende 
eer bracht aan Ben.  
Zelf heeft hij nog de muziek uitgezocht, toen hij wist dat hij spoedig 
zou sterven. De schok toen hem verteld werd dat hij niet meer lang 
zou leven, heeft hij manmoedig gedragen. Bang om dood te gaan was 
Ben niet, maar het loslaten van zijn vrouw en kinderen vond hij wel 
heel erg moeilijk. Ben heeft in het joodse hospice waar hij de laatste 
weken heeft doorgebracht, nog weten te genieten van alle kleine 
dingen die op zijn weg kwamen.   Ben…….een echt mensenmens tot 
het moment kwam dat hij het leven definitief los moest laten, 
verzwakt, vermoeid, vermagerd. Hij wist dat het gevecht was 
verloren.   
Zijn vrouw Agaath en de kinderen wensen we veel sterkte dit verlies 
te verwerken. Moge Ben rusten in vrede.  

 
 

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven 
De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven 

 
Overleden Parochianen vanaf half oktober 2012 tot november 2013 
 
19 oktober        Jo Vergouw-Neeling        96 jaar 
31 oktober        Jo Balvert-v.d.Weijgert                         78 jaar 
01 november    Piet Baas                                               86 jaar 
08 november    Riet Korrel-Papôt                                  85 jaar 
13 november    Corrie Timmer-v.d. Zwaan                    90 jaar 
19 november    Grada Dekker-v.d.Lugt                         90 jaar 
28 november    Nelly de Kort-Massingh                        92 jaar 
09 januari        Wes Korrel                                             85 jaar 
11 januari        Sophie Jooren-Timmer                            83 jaar 
 ?                      Hendrik Kooyman                                 56 jaar 
28 januari        Theo Kouwenhoven                               68 jaar 
04 februari       Wim van Beek                                       56 jaar 
13 februari        Leo van Dijk                                          80 jaar 
02 maart           Lucia Copier-v.d.Heide                          90 jaar 
27 maart           Ton van Thienen                                    78 jaar 
11 april            Betty Teunissen-Onstee                         96 jaar 
15 april             Willemien van Emmerik                        91 jaar 
18 april             Riet Jansen-Reijsbergen                         68 jaar 
03 mei              George Baron                                         66 jaar 
24 mei              Monique Dols-Lesage                            84 jaar 
02 juli               Corrie van Leeuwen-Scholte                  78 jaar 
19 augustus      Mohtaram Maria Goudarzi                   78 jaar 
10 september    Gijsbertus Keizer                                   87 jaar 
01 oktober        Annie Mouris                                         94 jaar 
03 oktober         Ben Fakkeldij                                       78 jaar 
16 oktober  Margaretha Poort-van Rooijen      82 jaar 
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Vernieuwde website St. Urbanus parochie 
 
Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat ik de eerste website heb 
opgezet voor onze parochie. In 2004 heeft het initiatief van de Raad 
van Kerken geleid tot de oprichting van twee websites. Eén voor de 
St. Urbanus parochie en één voor de Nieuwe Kerk. Beide websites 
moesten bereikbaar zijn via de startpagina: www.kerkenouderkerk.nl 
en zo is dit ook gerealiseerd en tot op de dag van vandaag 
operationeel. 
Door middel van de toen nieuw opgezette website heeft u in de 
afgelopen 10 jaar gebruik kunnen maken van algemene informatie 
over onze parochie, nieuwsberichten kunnen lezen, de agenda 
kunnen inzien, het parochieblad kunnen lezen, foto’s kunnen 
bekijken van vieringen en bijzondere gelegenheden maar ook kon u 
in contact treden met de parochie via het contactformulier van de 
website. Pastor Kint en ook de administratieve krachten vulden de 
website met de voor u belangrijke informatie zodat u ‘online’ op de 
hoogte kon zijn. Dit zal ook zo blijven. 
 
Misschien geen nieuws wat ik hier schrijf, maar langs deze weg wil ik 
laten weten dat ik onze website in een “nieuw jasje” heb gestoken. 
Nog steeds kunt u er alle informatie vinden en kunt u via de website 
in contact komen met de administratie, de pastor (en met mij). Het 
uiterlijk van de website is veranderd maar belangrijker, er zit nu een 
“nieuwe motor” onder de kap. U merkt hier niet zo veel van maar 
hierdoor is de website qua techniek weer helemaal ‘up to date’ en 
kunt u de website gemakkelijker bekijken via uw thuiscomputer, iPad 
en mobiele telefoon. Maak snel een ‘bookmark’ (bladwijzer) aan in 
uw computer of iPad met het volgende adres: 
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus.  U wordt hier ook naar 
doorverwezen vanaf de startpagina www.kerkenouderkerk.nl. 
Met grote regelmaat verschijnen er nieuwsberichten en vinden er 
toevoegingen in de agenda plaats.  
Dus bezoek de website regelmatig en blijf op de hoogte van wat er 
allemaal reilt en zeilt in uw parochie. 

Webmaster worden? 
Heeft u interesse om als vrijwilliger de webmaster te worden van 
onze parochiewebsite, neem dan even contact met mij op.  
Ik doe dit werk met liefde, maar ik zou het fijn vinden om na 10 jaar 
het stokje over te dragen aan een nieuwe enthousiaste parochiaan. 
Enige kennis van de werking van een “Content Management 
Systeem” is wenselijk. 
Laat het mij even weten via het contactformulier van de website of 
schrijf direct een email naar rkorrel [at] kpnmail.nl 
 
Vriendelijke groet, 
Ron Korrel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANK 

Langs deze weg willen we Dhr. en Mevr. van der Meer hartelijk 
danken voor hun jarenlange inzet om 2 wijken te voorzien van het 
maandelijkse parochieblad.  In verband met hun afnemende 
mobiliteit zagen zij zich helaas genoodzaakt om te stoppen. Ze 
mochten als dank een welverdiende bos bloemen ontvangen. 
Nogmaals, namens het bestuur, hartelijk dank.  
Mevrouw Natasja Baron heeft zich bereid verklaard de twee wijken 
van het echtpaar van der Meer over te nemen. Fijn dat ze dit wilt 
doen en welkom als vrijwilliger van onze Urbanusparochie. 

http://www.kerkenouderkerk.nl/
http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
mailto:rkorrel@kpnmail.nl
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Urbanus Lunchtijd Concert 
 

Op vrijdag 1 november 2013 zal in Ouderkerk aan de Amstel in de  
St Urbanuskerk (Achterdijk 1) een Urbanus Lunchtijd Concert worden 
gegeven (aanvang 12.30 uur) door Eva Elgeti (hobo, althobo, oboe 
d’amore) en Willem Poot (kistorgel).  
Het programma bestaat uit werken uit de 17de, 18de en 19de eeuw. 

1. Triosonate in Es groot van Johann Sebastian Bach; 

2. Fughetta in d klein van Carl Heinrich Graun; 

3. Allegro uit Sonate in F groot van Johann Ludwig Krebs; 

4. Fuga in a klein van Carl Philipp Emanuel Bach; 

5. Trio in A groot, van Georg Philipp Telemann. 

EVA ELGETI studeerde hobo bij Henk Knöps, Ine Dhont en Peter 
Frankenberg. 
Zij legt zich toe op het spelen van muziek uit de barok, klassieke 
periode en vroeg-romantiek. De nadruk ligt op het uitvoeren van de 
cantates van J.S. Bach. Zij doet dat met diverse Nederlandse 
ensembles en koren. 
Naast de cantates van Bach speelt zij geregeld kamermuziek. 
Sinds drie jaar vormt zij een duo met organist Willem Poot en is zij 
vaste hoboïst in het ensemble Barok langs de Vecht. 

WILLEM POOT studeerde orgel bij Albert de Klerk. Tevens studeerde 
hij Theorie der Muziek. Hij was docent ‘Muziektheorie en 
Muziekgeschiedenis’ aan diverse conservatoria. Hij geeft concerten in 
binnen- en buitenland en maakte diverse radio-, plaat- en CD-
opnamen. Hij geeft lezingen en werkt als publicist, arrangeur, 
muziekuitgever en als producer van CD-opnamen. 
Voorts doet hij onderzoek in bibliotheekarchieven. Veel onbekende 
muziek is inmiddels door hem uitgegeven, of zal in de komende tijd 
worden gepubliceerd. 

Ook Willem Poot is vaste speler bij het ensemble Barok langs de 
Vecht. 
 
De toegang tot het Urbanus Concert is gratis. 
Na afloop is er een deurcollecte om de kosten te dekken. 
 
Het volgende Urbanus Concert - een Kerstconcert - zal gegeven 

worden op zondag 15 december 2013 (aanvang 15.30 uur) door De 

Choralen van de Grote of O.L.V Kerk te Breda o.l.v Henri de Graauw 

en Jelena Bazova (orgel en piano). 

 
CONCERT  

3 november 2013 
 

 
 

 
 
Vocaal Ensemble Multiple Voice zingt op 3 november, daags na 
Allerzielen, het Requiem van de Spaanse componist Tomàs Luis de 
Victoria (1548-1611) in de St. Urbanuskerk.  
Dit Requiem wordt gezien als hét meesterwerk van De Victoria en als 
één van de mooiste dodenmissen uit de Renaissance. De Victoria 
schreef de mis voor een bijzondere uitvaart: voor de Spaanse keizerin 
Maria, dochter van Karel V en weduwe van Keizer Maximiliaan II van 
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Habsburg. De Victoria was haar kapelaan èn hofcomponist in het 
nonnenklooster waar zij zich aan het einde van haar leven had 
teruggetrokken. Het requiem wordt in dit concert omkaderd door 
prachtige motetten van De Victoria zelf (het treurmotet ‘Versa est in 
luctum’) en van zijn Spaanse en Portugese tijdgenoten Francisco de 
Penalosa, Filipe de Magalhaes en Duarte Lobo.  
 
Vocaal Ensemble Multiple Voice onder leiding van dirigent Paul de 
Kok, behoort tot de beste kamerkoren in Nederland en is een van de 
vaste ‘bespelers’ van het koorpodium Pieterskerkconcerten in 
Utrecht. Het treedt daarnaast geregeld op in andere concertlocaties 
door heel Nederland. Vorig jaar nog maakte het koor een 
concerttournee naar Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Zie voor 
nadere informatie www.multiplevoice.nl. 
 
Aanvangstijd van het concert is 16.00. De kerk is open om 15.30 en 
de entree bedraagt € 10.  
 
 
 
 

Als dank voor hun inzet wordt dit concert door het bestuur 
aangeboden aan de vrijwilligers van de parochie. Hiervoor hebben zij 
een brief ontvangen met een toegangskaartje. Mocht men als 
vrijwilliger onverhoopt géén brief hebben ontvangen, dan kan met 
contact opnemen met Dhr. Paul Theeuwes: paul.theeuwes [at] online.nl 
of 6790774 of een briefje met naam in de brievenbus van de pastorie 
doen.  

 
 
 
 
 
 

Kledingactie 2013 
 
De kledinginzameling op woensdag 25 september gehouden in het 
portaal van de Urbanuskerk van 15-20 uur heeft 2880 kg opgebracht. 
In 2012 was dit 3160 kg.  
Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage. 
Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van 
Cordaid Mensen in Nood. 
Voor meer informatie over Sam’s kledingactie kijk op 
www.samskledingactie.nl 

 
 
Houdt u van zingen en pianospelen? 
 
Iedere eerste woensdagmorgen van de maand worden er geestelijke 
liederen gezongen door bewoners van Theresia Zorgcentrum in de 
glazen zaal. Vanaf het begin begeleiden Maud Illes en ik het zingen op 
de piano, terwijl de verbindende teksten tussen de liederen worden 
uitgesproken door pastor Kiki Kint en dominee Jos de Heer.Wij zijn nu 
op zoek naar iemand die ons wil vervangen tijdens ziekte en vakantie, 
zodat het zingen gewoon door kan gaan. Kunt u redelijk pianospelen 
en voelt u zich aangesproken, wilt u ons u ons even bellen.? We 
zouden het fijn vinden als u zich hiervoor beschikbaar wilt stellen. Het 
kost weinig tijd en het geeft veel voldoening, wij spreken uit ervaring. 
 
Maud Illes tel. 4963139     -     Janny Brouwer tel. 4961678 
 
A.Brouwer 
Coen van Boshuizenlaan 65 
1191 TC OUDERKERK aan de AMSTEL 
a.brouwer30 [at] chello.nl 
020 496 1678 
 
 

http://www.multiplevoice.nl/
mailto:paul.theeuwes@online.nl
http://www.samskledingactie.nl/
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Misintenties voor de maand november 2013 
 

Zaterdag 02 november 19.00 uur en Zondag 03 november 10.00 uur 
Ben Fakkeldij, Annie Mouris, Gijsbertus Keizer, Henk Copier, Voor een 
80-jarige, 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, Overleden ouders de Jong-Al en René de Jong en 
Rob Horstman, Jan Out en To Out-Fritschy 
 
Zondag 10 november 10.00 uur 
Ben Fakkeldij, Annie Mouris, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van 
Tol-van Nes, Elena Kruishaar-Demtschenko, Jo Balvert-v.d. Weijgert, 
Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Grada en Jan v.d.Lugt, Nellie de Kort-
Massingh,Jan Out en To Out-Fritschy, Corrie van Leeuwen-Scholte. 
Voor degenen die het moeilijk hebben. 
 
Zondag 17 november 10.00 uur 
Ben Fakkeldij, Annie Mouris, Theo Kouwenhoven, Rien Verlaan,  
Sophie Kea, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Overleden fam. 
van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Wes 
Korrel en Riet Korrel-Papôt, Ton van Thienen, Willemien van 
Emmerik, Riet Jansen-Reijsbergen, 
 
Zondag 24 november 10.00 uur 
Ben Fakkeldij, Annie Mouris, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, 
Leo van Dijk, Lenie Lakerveld-Broodbakker,  Riet Groen in ’t Woud-
Bosman, Jo Vergouw-Neelink, Sophie Jooren-Timmer, Wim van Beek, 
Lucia Copier-v.d.Heide, George Baron, Monique Dols-Lesage. 

 
 
 
 

Zanguurtje   
 
(oude kerkelijke liedjes) in Zorgcentrum Theresia 
Elke 1e woensdag van de maand – eerstvolgende 6 november. 
Aanvang 10.45 uur (glazen zaal): een ieder is van harte welkom. 

 
Woensdagochtendgebed 
 
8.45 – 9.00 uur Amstelkerk / St. Urbanuskerk. 
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. Tijden 
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 oneven maanden in de Amstelkerk (september) en de even 
maanden in de St. Urbanuskerk, ingang via de dagkapel  

 
 

Gesprek bij de koffie.  

 
Donderdag 28 november 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. 

 
Schoonmaken kerk. 

 
Woensdagmiddag  6 november om 13.00 uur gaan we de kerk weer 
schoonmaken 
Daarna  gezellig  koffiedrinken 
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!! 
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LITURGIE AGENDA 

 

 

 

Datum   Tijd  Voorganger                                         Plaats     

 

 

26-10  18.30 uur       Pastor G.van Tillo   Theresia  Zorgcentrum 

27-10  10.00 uur        Pastor G.van Tillo                  St. Urbanuskerk  
 

 

02-11  19.00 uur Pastor K.Kint p.w.     St. Urbanuskerk 

03-11 10.00 uur Pastor K.Kint p.w.     St. Urbanuskerk

  

 

09-11  18.30 uur       Pastor G.van Tillo   Theresia  Zorgcentrum 

10-11  10.00 uur        Pastor G.van Tillo                  St. Urbanuskerk  
 

 

16-11  geen viering   

17-11  10.00 uur Pastor K.Kint p.w.                St. Urbanuskerk

  

 

23-11 18.30 uur       Pastor G.van Tillo   Theresia  Zorgcentrum 

24-11 10.00 uur Pastor Dornseiffen     St. Urbanuskerk 

 

 

30-11 geen viering 

01-12 10.00 uur Pastor K.Kint p.w.     St. Urbanuskerk 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2013 

 

 

 

Bijzonderheden              Muzikale invulling 

 

                     

                                

                 Samenzang

              

 

Allerzielen         St. Caeciliakoor 
             ‘t Kwetternest 

 

 

        

                                                   St. Caeciliakoor Bovenkerk 

 

 

 

                  Koor Elckerlyc 

 

 

 

Christus Koning        St. Caeciliakoor

                  

 

 

1
e
 zondag van de advent       ‘t Kwetternest 
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Boeiende bijenbedrijvigheid 

 
Even voorstellen; mijn naam is Herman Groen en ben 
inmiddels ruim 40 jaar imker.  
Waarom dit artikel?  
Sinds enkele jaren staan mijn bijen op het z.g.  
‘’schapenweitje’’ achter de pastorie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ‘bijendoop’ van pastor Kint. 
Pastor Kiki Kint heeft mij tijdens haar ‘’bijendoop’’ gevraagd iets over mijn 
werk als imker, maar vooral over het bijenleven te vertellen. Niet veel 
mensen zijn op de hoogte wat er aan bedrijvigheid plaatsvindt op het 
schapenweitje. De bijenkastjes die hier staan worden bevolkt door 
koninginnen welke op het voormalig eiland Marken zijn bevrucht. Als 
Stichting Buckfast Marken beheren wij daar een uniek bevruchtingsstation 
voor bijen.  
Nakomelingen van de allerbeste koninginnen worden daar bevrucht door 
darren van een bepaalde (goede) afkomst.                 
Belangrijke eigenschappen van de nakomelingen van deze koninginnen zijn 
o.a.:  
*) uitstekende honing producenten 
*) ontwikkelen een groot broednest 
*) zwermen in principe niet  
*) zijn uitermate zachtaardig. Een vriendelijke bij 
voor rond     het huis.  

Onze bijen vinden hun oorsprong in Engeland en wel van de Buckfast Abdij 
te Buckfastleigh. Broeder Adam, een Benedictijner monnik, beheerde daar 
vanaf zijn 16e jaar, meer dan 75 jaar! de bijenstand. Hij begon als eerste 
met het kruisen van bijen toen in Engeland een bijenziekte uitbrak dat 
vrijwel alle bijenvolken in Engeland uitroeide. Dit ‘’nieuwe ras’’ bleek 
bestand tegen deze ziekte.  

Wanneer mijn 
koninginnen op 
Marken bevrucht 
zijn plaats ik ze 
achter de pastorie. 
Daar begint de 
jonge koningin met 
het aanleggen van 
een broednest. Dit 
zijn z.g. 
kweekvolkjes. Het 
jaar daarop wordt 
het volkje in een 

grote kast gedaan en zal het reeds diezelfde zomer uitgroeien tot een 
productievolk met wel zo’n 80.000 bijen.    
 
Een bijenvolk bestaat uit één koningin, een paar honderd darren en 
werksterbijen.  
 
De koningin kan drie tot 4 jaar oud worden en heeft slechts één taak, 
namelijk het leggen van eitjes. Gedurende het seizoen kan dat oplopen tot 
wel 1.500 á 2.500 eitjes per etmaal. Dit betekend dat na 21 dagen (de 
ontwikkelingperiode van een werkbij) 1.500 tot 2.500 nieuwe bijen geboren 
worden. En dat dus elke dag! 
 
Mannetjesbijen worden Darren genoemd. Darren kunnen niet steken en 
doen niets anders dan een beetje ronddarren. Hun enige taak is de koningin 
te bevruchten wanneer deze, enkele dagen na haar geboorte, op 
bruidsvlucht gaat. Geslachtsrijpe darren vliegen haar dan achterna en de 
sterkste dar heeft het voorrecht de koningin te bevruchten. 
Helaas moet hij de daad met de dood bekopen want zijn 
geslachtsorgaan breekt af en is hij ten dode opgeschreven. 
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Het werkelijke bevruchten van één koningin is overigens slechts 
voorbehouden aan 15 tot 20 darren.  ‘s Winters zijn de darren niet meer 
nodig en in het najaar worden zij uit de kast gebonjourd of afgestoken door 
de werkbijen. Dit spaart tenslotte wintervoedsel. 
 
Een Werksterbij, de naam zegt het al, doet al het overige werk wat nodig is 
om het bijenvolk in stand te houden. Zoals broed verzorgen, koningin 
voeren, raten bouwen, honing opslaan, het volk verdedigen tegen 
indringers, enz. enz.. Na drie weken in de kast te hebben gewerkt wordt zij 
haalbij. Door haar arbeidzame leven slijt zij snel en een werkbij wordt in de 
periode april tot september dan ook niet ouder dan zes weken. De 
‘winterbijen’ die in augustus/september worden geboren, verblijven 
grotendeels in de kast, zij vliegen weinig uit, slijten daardoor veel minder en 
kunnen daarom wel vijf tot zes maanden oud worden.  
 
Afgelopen jaar hadden wij een vrij strenge winter. Voor bijen is dat geen 
enkel probleem. Het is zelfs gebleken dat bijen een strenge winter beter 
kunnen weerstaan dan een zogenaamde kwakkelwinter.  
Bijen houden geen winterslaap. Als het kouder wordt kruipen zij dicht tegen 
elkaar aan en vormen in de kast een tros. Deze ‘bal’ verplaatst zich zeer 
langzaam door de kast en volgt de raten waar het voedsel zit. Als de 
buitenste bijen afkoelen kruipen deze naar het midden van de bol om op te 
warmen, de tros blijft daarmee constant in beweging. Door deze beweging 
en het consumeren van voedsel (suiker/honing) houden zij de temperatuur 
op orde. In de tros komt deze nooit onder de 10 graden C. ook al vriest het 
buiten 20 graden.  
De bijen hebben in de zomer rond hun broednest een honing- en 
stuifmeelvoorraad opgeslagen. Als extraatje voert de imker in september 
ca. 15 kg. suiker per volk in de vorm van suikerwater. 
Veelal stopt de koningin in oktober met eitjes leggen om daar in januari 
weer mee te beginnen. Als zij met het nieuwe broednest is begonnen, 
zorgen de bijen ervoor dat in en om het broednest een temperatuur wordt 
bereikt van 35,8 graden Celsius. 
Ook al vriest het buiten nog zo hard, deze temperatuur blijft in de tros 
gehandhaafd en bovendien wordt de juiste vochtigheid in stand gehouden. 
Een wonder op zich.  

De bijenkast is 
overigens gedurende 
het gehele seizoen 
open, dat wil zeggen 
dat de bijen altijd in 
en uit kunnen 
vliegen. 
Bijen zijn een proper 
volkje. Om hun nest 
niet te bevuilen 
houden zij de hele 
winter hun ontlasting 
in.  
                                                 Eén van mijn bijenstallen in Ouderkerk. 
Maar als de temperatuur boven de 8 graden komt vliegen zij massaal uit om 
hun endeldarm te legen. En dan is het maar beter dat er geen wasgoed 
buiten hangt. 
Het broednest wordt, naarmate de winter ten einde loopt en het voorjaar 
begint, steeds groter. Regelmatig zijn gedurende de winter bijen van 
uitputting of ouderdom uit de tros gevallen. Er vormt zich op de kastbodem 
op den duur een laagje dode bijen. Deze worden in het voorjaar door de 
bijen opgepakt en een eindje buiten de kast gedropt.  
 
Rond begin april zijn de oude 
winterbijen gestorven en zorgt een 
nieuwe lichting bijen voor het 
voortbestaan van het volk. Het zullen 
o.a. deze bijen zijn die zorgen voor de 
bestuiving van bloemen, bomen, 
groenten en fruit. En natuurlijk voor 
honing. Een uitermate gezond en 
heerlijk product dat altijd te koop staat 
aan de dijk voor ons huis (Rondehoep 
Oost 15). 
Heeft u vragen of opmerkingen, laat het 
me gerust weten.  
Mail: h.groen9 [at] chello.nl of  
bel: 06 - 51180339.   Herman Groen. 
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Zondag 3 november 
 

Viering 

voor jong en oud   
 

 10.00 uur 

in de St. Urbanuskerk. 

 

Pastor K. Kint  

zal in deze viering voorgaan, 

en o.l.v. Laurens de Boer  

zingt Het Kwetternest  

 weer vrolijke noten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Gedenken` 

 

 

Jong en oud weer van harte  welkom 

Collecte en inzameling Diaconaal Weekend  op 10 
November  voor Voedselbank Diemen 

Het is al weer enige tijd geleden dat uw PCI aandacht heeft gevraagd 
voor het werk van de  Stichting Voedselbank Diemen. Deze stichting 
ondersteunt  wekelijks ook  6  gezinnen uit Ouder Amstel met een  
voedselpakket. 
Uw PCI heeft er, samen met de WMO-Adviesraad en de Diaconie van 
de Amstelkerk , bij B&W van Ouder Amstel voor gepleit om ook als 
Gemeente Ouder Amstel een bijdrage te geven overeenkomstig de 
bijdrage van Diemen, maar helaas is die dringende oproep door B&W 
afgewezen. Kort gezegd  “moet de Voedselbank haar eigen broek 
maar ophouden”. 
Het kan worden gezien als weinig waardering voor het werk van de 
Voedselbank en een onderschatting van de problemen die “de 
klanten”  van de Voedselbank hebben om dagelijks  een behoorlijke 
maaltijd te kunnen genieten. 
De PCI doet daarom een dringende oproep om zondag 10 November 
tijdens het Diaconaal Weekend ruimhartig aan de collecte bij te 
dragen, want de Voedselbank kan niet blijven bestaan zonder uw 
steun.  Dat kan die dag ook “in natura”. 
Alle dagelijkse boodschappen zijn welkom, zowel van 
(detail)handelaren als van particulieren, want al deze boodschappen 
kunnen worden gebruikt als aanvullingen op het eerdergenoemde 
basispakket. Maar met name zijn houdbare melk,  chocomelk,  wc 
papier, persoonlijke verzorgingsmiddelen etc. zeer gewenst. De PCI 
zal zorgen dat uw gaven bij de Voedselbank  Diemen worden 
afgeleverd. 
Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt naar postgiro 
4896340 t.n.v. St. Voedselbank Diemen (is een ANBI-instelling en 
daarmee zijn giften fiscaal aftrekbaar). Het adres van de Voedselbank 
is Verrijn Stuartweg 3 in Diemen  tel.06 – 3095 5360 
Alvast namens de Voedselbank Diemen bedankt voor uw steun en uw 
bijdragen. 
Nico van Wieringen 
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Bijbelwerkplaats  12 nov. over ‘de Geest in Handelingen’ 
 
We gaan verder met de raadselachtige verhalen over het ingrijpen 
van de Geest in Handelingen 8:4-40.  
Kerkelijke instellingen verkeren op het moment in onze wereld in de 
crisis. Maar het geloof blijft springlevend en uit zich in steeds nieuwe 
gedaantes, want de Geestkracht van God blijft werkzaam op aarde. 
Lucas beschrijft in het boek ‘Handelingen’ hoe vlak na Jezus’ dood er 
door die inspirerende Geestesadem een beweging op gang kwam die 
zich over de gehele aarde tot op de dag van vandaag sterk heeft 
gemaakt. Wij gaan op zoek naar dit geheim: waar en hoe is diezelfde 
Geest nog werkzaam, hoe kun je nu die kracht ervan ervaren? 
 
We zullen werken aan de hand van mijn boek, Commentaar op 
Handelingen, Jezus’ Geestkracht wereldwijd, uitgave van Skandalon. 
Te verkrijgen bij mij met korting (€50,-).  
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:  12/11, 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 
 

Vesper 10 november in de Amstelkerk 
 
Een vesper is het avondgebed,één van de dagelijkse vieringen in de 
kloostertraditie. Dit gebed wordt aan het einde van de middag of in 
de vroege avond gehouden en het bestaat uit het zingen van 
liederen, een onberijmde psalm, een lezing, stilte en gebeden en 
weer een slotlied. 
Dit is ook de vaste orde van dienst van een vesper in de Amstelkerk.  

We kiezen vaak  zgn. Taizé-liederen, die zijn heel geschikt om een 
paar maal te herhalen, waardoor je dat wat je zingt je kan toe-
eigenen. Daardoor draag je ook met elkaar de dienst. 
Vooraf oefenen we o.l.v. Eric Jan Joosse, de vaste cantor/organist van 
de Amstelkerk, de  onberijmde psalm en liederen die wat minder 
bekend zijn. 
 
Als u belangstelling heeft, nodigen we u van harte uit om eens een 
vesper mee te beleven. Dan alleen kun je de sfeer proeven en 
ervaren wat zo’n sobere viering met je doet. 
De eerstkomende vesper is 10 november . We zouden het leuk 
vinden wat nieuwe gezichten te zien zodat de vespervieringen door 
voldoende deelnemers gedragen wordt. 
Het inzingen begint om 19:00 in de consistoriekamer van de 
Amstelkerk. De vesper zelf is van 19:30 tot 20:00. 
 
Namens de Vespergroep, Corrie van Til, 020-4963937 
 

Welkom 
We heten Kevin Higgins van harte welkom als koster! Wij zijn heel blij 
met zijn komst en hopen dat hij zich thuis voelt in onze 
geloofsgemeenschap. Kevin is al ingewerkt en zal nu gaan deelnemen 
in het kostersrooster.  
 
 

DANK!   Namens de Stichting Derde Wereld Hulp bedankt. 
 
Op zondag 6 oktober j.l. werd tijdens de gezinsviering de 
Wereldmissiedag voor Kinderen gevierd en in het kader daarvan was 
de collectie ten behoeve van een nieuwe koe voor Tulip Garden, het 
SDWH-tehuis voor HIV-geinfecteerde kinderen in Vijjajawada in India. 
De nieuwe koe die de naam Urbania heeft gekregen moet er voor 
gaan zorgen dat de 65 kinderen in het tehuis iedere dag hun glas 
melk kunnen krijgen. Het is erg leuk dat Hans en wil Out dit keer de 
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melk van Urbania kunnen keuren want zij zullen op het moment dat 
u dit leest Tulip garden hebben bezocht. 
 
Urbania heeft kort geleden een stierkalf geworpen, dus er loopt ook 
een heuse kleine Urbanus in Tulip garden rond. 
De PCI bedankt namens SDWH en de kinderen uit Tulip Garden alle 
parochianen voor hun bijdragen op 6 oktober, - het mooie bedrag 
van Euro 516,- en met name ook de parochiaan die het ontbrekende 
bedrag voor de koe heeft gedoneerd. Koeien die goed melk geven 
kosten namelijk Euro 750,-- ., dus dat zijn forse uitgaven voor SDWH. 
 

 
De nieuwe bewoners van Tulip Garden:  
Urbania en haar zoon Urbanus!  
Heel veel dank !!! 
Alle kinderen uit Tulip Garden en Peter & Margreet 
Stichting Derde Wereld Hulp. 
 
 

Bijna Dood Ervaringen en Mystiek  

 
(drie bijeenkomsten op de maandagmiddagen 11 en 25 november 
en 9 december, 14.00-16.15 uur, De Goede Herderkerk, Van 
Boshuizenstraat 420, Buitenveldert) 
 
De bijna dood ervaring (kortweg BDE) komt soms voor bij mensen, 
die tijdens een operatie weg raken. Het komt ook voor in 
levensbedreigende situaties als bij  een auto ongeluk, maar ook 
tijdens een ontspannen situatie of zo maar. Deze mensen zien de 
operatie tijdens de narcose gebeuren, ze zien de artsen bezig, of ze er 
naast staan. Deze mensen zien ook gestorvenen die ze kennen of 
verheven wezens, als Jezus, engelen. Achteraf zeggen ze dat die 
toestand op het hiernamaals leek. Feit, droom, fictie? Wie zal het 
zeggen. Voor hen was het realiteit. 
Ook enkele mystici vertellen dat ze zich in het hiernamaals hebben 
bevonden, gestorvenen of engelen spraken. Is dat eenzelfde 
‘wereld’? De spreker, Eric Bruijnis, zal U vertellen hoe dat er uit kan 
zien. Hij is psycholoog en heeft tijdens zijn studie theologie dit 
verschijnsel uitgebreid bestudeerd. 
Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door Eric, dan wel via 
het secretariaat van De Goede Herder. Graag ook van te voren 
opgeven (tel. 6420843) zodat we rekening kunnen houden met de 
thee, koffie en zitplaatsen. 
 
 
 

kopij De Brug  
 

Inleveren voor parochieblad december/januari 
(dubbelblad) 

uiterlijk 19 november 
 
e-mail : Bernyvanw [at] hotmail.com 
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Nieuws uit Het Kofschip 
 

Bij het schrijven van dit stukje is de herfstvakantie in volle gang . Even 
bijtanken met prachtig najaarsweer . 
De eerste etappe zit erop ,dus kijken we even terug . 
Het nieuwe schooljaar begon met prachtig weer . In de eerste weken 
kwam de schoolfotograaf ,er waren informatieavonden voor de 
ouders en ook konden de leerlingen van de groepen 5 tm 8 nog drie 
keer gebruik maken van de zwemles op vrijdag in het Amstelbad . Het 
was boffen met dat mooie weer . 
Iedereen is weer met frisse moed begonnen ,wat te merken was aan 
het enthousiaste werken van de eerste 9 weken . 
De kleuters hebben al een bezoek gebracht aan de kinderboerderij . 
Altijd weer een groot succes . 
De leerlingen van groep 7 mochten aanwezig zijn bij de presentatie 
van het kinderjaarboek van Ajax . Met Fischer ,die handtekeningen 
uitdeelde . 
De groepen 4 brachten tijdens de Kinderboekenweek een bezoek aan 
de bibliotheek . 
Bij de groepen 8 , kwam de politie , 6 man sterk ,voorlichting geven .  
In de Kinderboekenweek is er weer veel aandacht besteed aan lezen  
Voorlezen ,zelf lezen ,samen lezen ,alles is aan de orde geweest . Ook 
was er voor de hele school weer een voorstelling van a la Carte . Als 
afsluiting heeft de onderbouw een half uur gedanst en gezongen  
Na de herfstvakantie beginnen de groepen 8 met de nodige 
citotoetsen .  
Eind november rollen de eerste rapporten uit de bus met aansluitend 
de oudergesprekken . 
 
Tot december , team Het Kofschip 

 
 
 
 

Kloosterweekend in Chevetogne.     

 
Het internationale benedictijner klooster Monastère de l'Exaltation 
de la Sainte Croix (Klooster van de Heilige Kruisverheffing) is sinds 
1939 in Chevetogne gevestigd. Internationaal vanwege de herkomst 
van de monniken uit diverse landen. De voertaal in het klooster is 
Frans. De monniken wijden zich geheel aan het bevorderen van de 
eenheid, oecumene, tussen alle christenen en in het bijzonder tussen 
de Orthodoxe Kerk met haar Byzantijnse liturgie en de Rooms-
katholieke Kerk met haar Latijnse 
ritus. 
Alle monniken zijn katholieke 
benedictijnen, maar ongeveer de 
helft van de monniken leeft en 
viert de liturgie volgens de 
Byzantijnse ritus (in het 
Kerkslavisch en Grieks); het 
andere deel volgt de Latijnse ritus               De Byzantynse Kerk  
(Novus Ordo Missae).  
Het klooster van Chevetogne heeft dan ook  zowel een Byzantijnse 
als een Latijnse kerk gebouwd. 
Het 'organisatorische' onderscheid tussen 'Byzantijnse' en 'Latijnse' 
monniken betekent echter niet dat de liturgische vieringen 
gescheiden plaatsvinden. Integendeel: beide groepen nemen deel 
aan elkaars vieringen, waardoor de eenheid tussen beide liturgische 
tradities wordt benadrukt. 
De abdij staat open voor gasten en daar hebben we met een groep 
van 20 mensen uit Ouderkerk gebruik van gemaakt in het weekend 
van vrijdag 11 t/m zondag 13 oktober. Voor mannelijke gasten is er 
ruimte in het klooster zelf en zij mogen zelfs mee-eten met de 
monniken. Wij werden als gemengde groep ondergebracht in een 
losstaand bijgebouw, Bethanië genaamd.    
De monniken bemoeien zich niet of nauwelijks met de gasten, maar 
je moet als gast wel aanpassen aan hun gewoontes, bv niet praten 
onder het eten, ook al zaten we in een aparte ruimte en stilte na 10 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1939
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
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uur ’s avonds. Tevens wordt er van je verwacht dat je dagelijks aan 
tenminste één viering deelneemt. Er is overigens keuze genoeg en 
het is onmogelijk alles bij te wonen. Van maandag tot en met 
zaterdag begint het al om 6 uur met het ochtendgebed  in beide 
kerken. Aansluitend kan je om 07:45 meteen door met een Latijnse 
eucharistieviering. Dan is er gelegenheid voor ontbijt en rust tot vlak 
voor de lunch, als het tijd is voor het sext, een kort gebed op het 
zesde uur.  
Na het middageten studeren de monniken  en kan je als gast wat 
wandelen, lezen of wat je maar wil, tot het tijd is voor de Vespers om 
18:30, gelijktijdig in beide kerken. Na het avondeten volgen dan nog 
de Completen om 20:30, het laatste getijdengebed van de dag. 
Alle vieringen worden met zang opgeluisterd. Het koor van de 
monniken van Chevetogne heeft internationaal grote faam 
verworven door zijn authentieke en professionele uitvoering van 
Byzantijnse (Slavische en Griekse) liturgische gezangen, maar ook de 
Latijnse gezangen worden op hoog niveau voorgedragen. Speciaal de 
Byzantijnse dienst op zondagmorgen is een belevenis, die de zit van 2 
uur meer dan waard is. Luisterend naar prachtige muziek, kijk je je 
ogen uit wat er allemaal gebeurt op en om het altaar.  
Alhoewel we als groep het weekend besproken hadden, was 
iedereen vrij om te doen wat hij of zij wilde. De bedoeling was om tot 
rust en inkeer te komen. Om ervaringen te delen hebben we één keer 
een groepsgesprek gehouden, waarbij opviel hoe  openhartig 
iedereen kon en wilde zijn. Maar ’s avonds zaten we gezellig met zijn 
allen in de huiskamer van het gastenverblijf, waarbij ook meer 
wereldse zaken aan de orde kwamen, onder genot van een hapje en 
een drankje. 
Zondag, na het middageten en de verplichte corvee, zijn we weer 
richting huis gereden. Geestelijk een dikke ervaring rijker, lichamelijk 
behoorlijk vermoeid, kijken we voldaan terug op een geslaagd 
weekend, dat voor de meesten voor herhaling vatbaar is. 
Paul Köster. 
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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 

 
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    


