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Adressen Urbanusparochie 
 
 
Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os   4961320 

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

Penningmeester  Dhr.N.Wolffenbuttel 4967078   
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     09.30 uur tot 11.30 uur  
 
 
Website:   www.kerkenouderkerk.nl 
 
Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel         

 Postbank        4401198 
 Rabobank  35.18.21.872 

 
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk              

 Postbank         4400643 
                                   Rabobank    30.05.89.786 
 
Overige adressen:  Zie achterzijde van de Brug. 
 
 

 
 

Feest ……. 
 

Feest…….. 
geeft je de kans 

om dankbaar terug te kijken 
naar wat 

je samen hebt gedaan 
en beleefd 
feest…….. 

geeft je het gevoel 
van ‘bij elkaar horen’ 

feest…….. 
doet de scherpe kantjes 
tussen mensen vergeten 

Feest…….. 
tilt je 

boven de dagelijkse sleur uit 
feest……. 
roept op  

om (op de goede weg) 
door te gaan 
feest……. 

doet je het beste hopen 
voor de toekomst 

feest……. 
schept verbondenheid 

juist 
omdat je het samen doet 

feest…….. 
heft de verschillen  
tussen mensen op 

feest……… 
geeft je het heerlijke gevoel 

dat je leeft 
feest……. 

werkt bevrijdend.  
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…………..en weer verder 
 
Voorgaand stukje geeft uitstekend weer wat we in het weekend van 8 en 9 
september sámen hebben beleefd. Bekende en minder bekende gezichten, 
kinderen, jonge mensen, ouderen, parochianen en vrijwilligers waren van 
de partij bij ons jubileumweekend. Dankbaarheid is wat overheerst bij mij, 
bij het bestuur en het feestcomité. Dankbaarheid omdat wij dankzij de 
geweldige inspanningen van een grote groep mensen sámen konden 
feesten, elkaar mochten ontmoeten, herinneringen ophalen en echt sámen-
zijn. De vele foto’s die op de website van de kerk 
(www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  zijn te bekijken, laten blije en 
vrolijke mensen zien waarbij het weer zich ook niet onbetuigd liet. Het 
was en bleef droog met af en toe een zonnetje. Van pure vreugde zijn we 
door het danspodium gezakt waar jong en oud door elkaar dansten. Heel 
belangrijk was de saamhorigheid. Je zou bijna iedere week wel een 
dergelijk feest willen vieren met zo’n volle kerk en zo’n volle tuin blije 
mensen. Ik -en velen met mij- heb ervan genoten. Ook de jeugd heeft zich 
prima vermaakt tijdens de Nacht van Ouderkerk in het Gezellenhuis. Tot 
in de late uurtjes werd er door ruim 375 jonge mensen gefeest op de meer 
dan uitstekend georganiseerde party. Complimenten aan de jongelui die dit 
voor elkaar hebben gekregen.  
 
In de feestlelijke viering speelde Vicaris Geukers in op de lezing uit de 
Korinthebrief van Paulus: samen vormen we het lichaam van Christus met 
Hem als hoofd. Zonder elkaar kunnen en zijn we niets. Met elkaar gaan we 
ook weer verder aan het begin van dit kerkelijke werkjaar waarin weer van 
alles te doen staat. Eind september starten we in regionaal verband met een 
kort ‘cursus’ over wat wij katholieken nu eigenlijk geloven. Een 
advertentie hierover heeft inmiddels in de Amstelgids gestaan en ook in 
het vorige parochieblad kon u hierover lezen. Deze cursus is vooral 
bedoeld voor mensen die ‘van huis uit katholiek’ zijn maar niet meer of 
niet zo vaak meer naar de kerk komen. Vaak hebben zij een gedateerde 
opvatting over het katholieke geloof en vele ontwikkelingen zijn aan hen 
voorbij gegaan. Met deze vier woensdagavonden willen wij hen uitdagen 
opnieuw kennis te maken wat katholieken nu eigenlijk geloven. Misschien 
kent u in uw omgeving mensen die u attent wilt maken op deze 

bijeenkomsten. Wij zijn heel blij als u op deze manier mee wilt werken 
aan de opbouw van een missionaire parochie.  
Ook de toeleidingsroute tot het Vormsel wordt regionaal opgepakt en wel 
voor jongeren van 15-16 en 17 jaar. Met hen gaan we een spannende 
expeditietocht maken door het Land van Geloven. Aan het einde van die 
tocht maken zij zelf de keuze of zij hun geloofstocht  zullen vervolgen of 
niet. Ook naar andere jongeren zal het komende jaar onze aandacht uitgaan 
om samen met hen onze rijke traditie op een inspirerende manier te 
verkennen. Hiertoe hebben we al contacten gelegd met jonge mensen, 
maar er kunnen er altijd meer bij. Ook hier is het woordje saamhorigheid 
van toepassing. In regionaal verband zal ik weer een keer per maand 
voorgaan in de H. geestparochie ter ondersteuning van mijn collega’s.  
Na Kerstmis zal de kerk opnieuw in de steigers gaan en luiden we de 2e 
fase van de restauratie in. Broodnodig, want bij iedere fikse regenbui is het 
dweilen in de kerk en staan de emmers in de hal van de pastorie. Maar zo 
ver zijn we nog niet. Wij gaan voorlopig gewoon weer aan de slag met alle 
werkgroepen en opnieuw op zoek naar de oh zo nodige begeleiding van 
kinderkoor ’t Kwetternest en naar hoognodige ondersteuning van de twee 
kosters. Wat zou het heerlijk zijn als een, twee of misschien wel meer 
mannen/vrouwen zich zouden melden om het mooie kosterswerk op te 
pakken. Hoe meer mensen hoe minder weekenddiensten. Heeft het feest u 
geïnspireerd om u in te zetten voor onze geloofsgemeenschap? Laat van u 
horen alstublieft. U bent onmisbaar voor de opbouw van onze parochie.  
En bij alles wat we als kerkgemeenschap samen willen bereiken, mogen 
we blijven putten uit onze eigen relatie met God, Hij die ons moed geeft, 
ons gaan en staan bezielt, aandrijft en in beweging zet. 
 
Een hartelijke groet en weet dat eenheid daar begint waar hart en handen 
samen op weg willen gaan. 
K. Kint –van Os, pastoraal werkster.  
Beste Parochianen, 
 
Onze Parochie mag  terugkijken op een geslaagd 140 jarig jubileum feest! 
Na een goede voorbereiding, was de uitvoering op 8 en 9 september 
uitstekend. 
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Het weer zat gelukkig mee en vele mensen hebben mogen genieten van het 
samenzijn in / en rondom de St. Urbanuskerk. We mogen als parochie met 
trots terug kijken op een evenement dat velen ondersteuning en plezier 
gegeven heeft. 
 
Van de uiteenzettingen door Pastor van Tillo en dhr LaRose, tot het  
abseilen van Pastor Kint en het onvergetelijke line-dancen van onze 
secretaris, de viering met alle koren, de Nacht van Ouderkerk, de 
drukbezochte brunch in de pastorietuin: het was gewoon af! 
 
Gedurend deze twee dagen zijn er zo’n 750 mensen rondom de kerk actief 
geweest, een bewijs dat de kerkgemeenschap leeft en levenskrachtig is. 
We hebben ondertussen de evaluatie gehad, onze leer- en 
verbeteringpunten opgeschreven en zijn het met elkaar eens dat dit 
voortgezet moet worden. 
 
De penningmeester zal verslag doen over de financiële aspecten, maar het 
is glashelder dat dit evenement de parochie geen geld heeft gekost, het 
tegendeel is waar! Dankzij de inzet van velen en de sponsors! 
 
Als Parochie Bestuur hebben wij al eerder gesteld dat de kerk steeds meer 
als een herberg functioneert, het huis van God waar mensen elkaar 
ontmoeten voor belangrijke momenten in het leven. Mensen kiezen zelf uit 
wanneer ze naar de kerk komen en als parochiegemeenschap spelen wij 
hier ook zoveel mogelijk op in.  
 
We zijn aansluitend al weer begonnen over het kerstfeest. De eerste 
gesprekken over het opbouwen van de kerststal zijn achter de rug.  
 
Namens de Parochie danken wij alle sponsors voor de viering van het 140 
jarig bestaan van de St. Urbanuskerk: Bakkerij Out, Slagerij Stronkhorst, 
Supermarkt Plus - Ingrid van der Neut, Verhuurbedrijf Accuraat, 
Aannemersbedrijf Compier, Kwekerij De Ent, sponsor voor de vlaggen, E 
& G, Aannemersbedrijf van der Linden, Discotheek “de rijdende Disco”, 
de Gedempte Havenzangers, Smartlappenkoor De Parels uit de Polder, 
Line Dance group Red Rebel Country Dancers, Van der Busken 
advertising, de goochelaar Van der Roest, voor  de pony die vele kinderen 

droeg, Kees Verheul Transport, kindercrèche voor het schminken, 
Toprope uit Kaapstad, Drukkerij Amstelland, Sponsor van de ballonnen, 
Ron Korrel voor de vele foto’s, Loonbedrijf van de Ancker, Cafe Nol en 
het Kofschip voor de speelattributen en alle gulle gevers en vele 
vrijwilligers die hebben geholpen dit feest mogelijk te maken 
 
Allen geweldig bedankt!! Door uw hulp hebben we een echt Ouderkerks 
feest kunnen vieren! 
 
Namens het Parochie bestuur, 
Alfred Schwegler, vice-voorzitter.  
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Een prachtige, klein expositie van onze ‘kerkelijke schatten’ 
 

 
Vice-voorzitter A. Schwegler spreekt de genodigden toe 

 
Na de feestelijke viering werden er zeer vele ballonnen opgelaten.  

 

 
Het was druk en  gezellig tijdens de brunch in de pastorietuin.  
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Aandacht van de kinderen voor deze leuke, goochelende clown.  
 
 

 
Dat valt niet écht mee……….maar ik heb wél trek! 

 
Sfeer en beweging met de Red Rebel Country Dancers.  
 
 

 
Gewaagd om op deze manier naar beneden te komen…… 
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Vensterflessen nog te koop in de pastorie 

 
De Vensterflessen met afbeelding van een van onze gebrandschilderde 
ramen waren in het weekend 
van het 140 jarig bestaan erg populair. Velen hebben de fles(sen) 
aangeschaft om te drinken maar ook om cadeau te doen. Een origineel 
Ouderkerks cadeau! 
 
Prachtige fles met mooi etiket, gevuld met droge witte Portugese wijn. 
prijs per fles: 9,- euro 
per 3 stuks : 25,- euro 
per 6 stuks : 50,- euro  
 
Te koop bij het Parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 
Maandagmiddag          14.00 uur tot 16.00 uur 
Woensdagochtend       09.30 uur tot 11.30 uur 
Donderdagochtend       09.30 uur tot 11.30 uur 
 
U steunt hiermee tevens de restauratie van de glas-in-lood ramen van onze 
kerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                Familieberichten 
   

 
Kerkelijk huwelijk   

 
Op vrijdag 31 augustus  om 16.30 uur sloten 

 
Marco van Dam en Moira Liz 

 
hun kerkelijk huwelijk. In deze viering ging pastor Adolfs. voor. 

Het bruidspaar woont Burg. Stramanweg 1. 
 

 
 
 

 
Op 1 september om 13.30 uur sloten 

 
Carlijn Geijsel en Vincent Allaert 

 
hun kerkelijk huwelijk. Pastor Adolfs ging samen met Ds. de Heer voor in 

deze huwelijksviering. 
Het bruidspaar woont Reinier Noomsstraat 1. 

 
 
 
 
 

Op 15 september om 17.00 uur sloten 
 

Noor de Jong en Frank van Hout 
 

hun kerkelijk huwelijk. Deken T. Cassee ging voor in de viering. 
Het bruidspaar woont in Utrecht, Roldiephof 130. 
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Familieberichten 
 
                                        Doopsel   
    

In onze geloofsgemeenschap werd door het  doopsel   
                 opgenomen: 

 
                        Melina 
 dochter van Corina Bouterse en Remco Albers 
                    Jan Benninghweg 61 

 
  Lisette en Suzanne 

dochters van Sabina Bosma en Otto Vriend,                                                
                      Reijgershof 39 

                                                             
Elizabeth   

                     dochter van Saskia Fiona en Andrew Scott                                                
     Zilvermeeuw 17 
 

 
In memoriam 

V 
 

Op 18 juni jl. overleed op de leeftijd van 90 jaar  
mevr. M.A. de Wit- de Wit, 

Reijgershof 43.  
Haar leven lang was zij een sterke vrouw, betrokken op alles en iedereen. 

Zij hield van het leven en ondanks een afnemende gezondheid bezat zij het 
vermogen iedereen om haar heen te binden en lief te hebben. Temidden 

van haar kinderen heeft zij het leven moeten loslaten. Mag zij nu herenigd 
zijn bij haar Schepper tezamen met haar man en dochter 

 
 

V 
Op 29 juni jl. overleed op de leeftijd van 93 jaar 

in zorgcentrum Theresia 
mevr. A.C. van Tol –van Nes. 

Moge zij geborgen zijn in de palm van Gods hand. 
 
V 

Op 8 juli jl. overleed op de leeftijd van 82 jaar 
dhr. Lucas Duijnmaijer, 

Winkeldijk 45 te Abcoude. Zijn werkzame leven lang heeft hij zich voor 
anderen ingezet. Een slopende ziekte velde zijn sterke lichaam en geest.  
Liefdevol werd hij thuis verzorgd door zijn vrouw, die nu alleen verder 

moet. Moge hij nu rusten in vrede. 
 
V 

28 Augustus jl. overleed 
dhr. A.F. Eitjes,Cordesweg 23. 

Al vroeg in zijn leven werd hij door diverse hartinfarcten aan zijn werk 
onttrokken. Dat was niet makkelijk voor zijn vrouw en kinderen. Gelukkig 

had hij vele hobby’s en ook voor onze parochie heeft hij zich vele jaren 
ingezet in diverse werkgroepen. De laatste jaren werd zijn gezondheid 

minder en minder. Moge hij nu rust hebben gevonden bij zijn Schepper. 
Zijn vrouw en kinderen wensen we veel kracht toe dit verlies te dragen. 

 
V 

Op 12 september overleed in zorgcentrum Theresia.  
Co Bakker-Wesseling 

Een kleine, grote vrouw, zo werd zij door haar zoon Gerard gememoreerd 
in een mooie, persoonlijke afscheidviering die plaatsvond in onze kerk op 
17 september. Dat zij verenigd mag zijn met haar man Gerrit en allen die 

haar zo lief waren. 
Stichtingen Urbanus en Vollebregt 
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• De restauratie in de tweede fase van de kerk nadert met rasse schreden. 
De aanbesteding van het werk staat geagendeerd voor 3 oktober en de 
verwachting is dat de aannemers met hun bouwactiviteiten in januari van 
het nieuwe jaar zullen beginnen. We nemen aan dat vrijwel het gehele jaar 
2008 in beslag zal worden genomen door dit project. Een aansprekend 
zichtbaar deel van deze restauratiefase zijn de ramen van de kerk. Met zijn 
16 gebrandschilderde ramen en een zestigtal glas-in-loodramen is de kerk 
rijk uitgerust met deze vensters. Ontworpen en geïnstalleerd in 1896 zijn 
de ramen een cultuur-historisch hoogtepunt uit het kerkgebouw. Het 
warme gefilterde licht dat door deze vensters tot het interieur wordt 
toegelaten bepaalt in hoge mate het sacrale karakter van de kerkruimte. 
Dat het een kostbaar bezit is blijkt nu de restauratie aan de orde is ook in 
harde Euro bedragen. De restauratie van het gehele bestand, niet minder 
dan 127 m2, wordt in de thans beschikbare offertes begroot op rond € 
300.000. Gelukkig neemt Monumentenzorg weer 70% van deze som voor 
haar rekening. Een kleine rekensom leert daarnaast dat we zelf voor de 
opgave staan rond € 90.000 op te brengen. Door middel van de brochure 
brengt de Stichting Urbanus de sponsoractie voor verwerving van steun 
onder uw aandacht en we zullen uw reactie met vreugde ontvangen. Uw 
verhoopte steun kan aan uw specifieke wensen worden aangepast. 
Donateurs zullen ter bevestiging van hun bijdrage een persoonlijk 
certificaat ontvangen. De institutionele donateurs, zoals het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, verlangen dat van hun donatie publiekelijk kennis wordt 
gegeven. We zullen met genoegen deze procedure ook voor de particuliere 
schenkers laten gelden, overeenkomstig hun eigen wensen uiteraard. 
 
• Gedurende deze tweede restauratie fase zal de kerk in- en uitwendig met 
steigers worden volgebouwd. Ter bescherming van de overige ruimte zal 
een vloer worden aangebracht. Ook zal ons waardevolle Vollebregt orgel 
ter behoeding tegen vervuiling nauwgezet worden ingepakt. Het orgel zal 
dus in jaar 2008 niet bespeelbaar zijn. Voorafgaande aan deze periode van 
gedwongen stilstand wil de Stichting Vollebregt nog eenmaal het orgel 
voor alle belangstellenden laten horen. De Stichting verzorgt daarom op 
zondag 11 november, aanvang 15.00 uur,  een concert waarin Dick 
Koomans en Yu Nagayama het orgel zullen bespelen. Enkele piano 
intermezzo’s wordt door Laurens de Boer ten gehore gebracht. Noteert u 

deze datum  alvast in uw agenda. In het parochieblad van november zal het 
muzikale programma worden opgenomen. 
 
C.A.J. Ammerlaan,  
secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt 
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Liturgie agenda 
 
Datum Tijd   Voorganger  
 
29-09 19.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistieviering 
 
30-09 10.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistieviering 
 
 
06-10 19.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistieviering 
 
07-10 10.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistieviering 
 
 
13-10 19.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistieviering 
 
14-10 10.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistieviering 
 
 
20-10 19.00 uur Pastor K. Kint  Woord en Communie 
 
21-10 10.00 uur Pastor K. Kint  Woord en Communie 
 
 
27-10 19.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistieviering 
 
28-10 10.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistieviering 
 
 
02-11 19.30 uur  Pastor K. Kint Allerzielenviering 
 
03-11 19.00 uur Pastor K. Kint  Woord en Communie 
 
04-11 10.00 uur Pastor K. Kint  Woord en Communie 
 

Oktober 2007 
 
Bijzonderheden              Muzikale invulling 
 
            Stille viering 
 
26e zondag door het jaar         Caeciliakoor 
    
 
            Stille viering 
 
Wereldmissiedag voor kinderen      Gezinsdienst met ‘t Kwetternest 
          
          
             Orgel en samenzang 
     
28e zondag door het jaar              Caeciliakoor 
    
 
             Orgel en samenzang 
 
29e zondag door het jaar              Caeciliakoor 
           

     
                      Orgel en samenzang 

        
30e zondag door het jaar          Caeciliakoor 
 
 
Allerzielen            Caeciliakoor 
 
         Koor Elckerlyc 
 
Willibrordzondag, 31e zondag door het jaar        Caeciliakoor 
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Jongeren 
 
Meeting Point 15+ gaat dit seizoen ook weer van start op de 
donderdagavonden 11 en 25 oktober, en 15 en 29 november, van 19.30 tot 
ongeveer 21.00 uur. We gaan samen met jongeren van de Urbanuskerk 
onder leiding van theatermaakster Marjolein Macrander ons bezighouden 
met wat het geloof dat onze ouders ons hebben overgeleverd. Niet zozeer 
pratend, maar spelend in de beide kerkgebouwen van Urbanuskerk en 
Amstelkerk. Via de mail horen de jongeren meer hierover. Leg de data 
vast in je agenda!!! 
 

Katholieke jongerendag: Paradiso 
 
De Katholieke Jongerendag vindt plaats op 4 november in de 
Brabanthallen in Den Bosch. De dag begint om 10.00 uur en wordt om 
omstreeks 17.00 uur afgesloten. Er is een programma voor jongeren (15 - 
30 jaar) en een programma voor tieners (12 - 15 jaar).  
 
Aanmelden voor de dag is niet nodig. Kaarten zijn à 7.50 euro verkrijgbaar 
aan de deur. In de Brabanthallen is de mogelijkheid om een lunch te 
kopen. 

Net als de afgelopen twee jaar is ook dit jaar de kerngroep hard aan de slag 
om de Katholieke Jongerendag tot een onvergetelijke dag te maken. Met 
veel vrijwilligers wordt er al sinds december 2006 gewerkt aan de 
verschillende aspecten van het programma. 
 
Traditiegetrouw wordt de dag om 10 uur geopend met een centraal 
programma op de twee hoofdpodia; het podium in de hoofdzaal en het 
podium in de tienerzaal. De ingrediënten voor dit programma zijn muziek, 
dans, verdiepende en bezinnende momenten, video … kortom alle 
ingrediënten om samen een start te maken voor een hemelse dag! 
 
Na deze spetterende opening is het programma tót de afsluitende 
eucharistieviering in jouw handen! In het programmaboekje zul je precies 
kunnen lezen wanneer wat waar gebeurt en zo kun je het programma van 
de dag zelf samenstellen…en de keuze is reuze!  

 
Bezoek bijvoorbeeld de musical `The Pelican´, waar je op deze site van 
alles over kunt lezen. Of neem deel aan één van de vele workshops. 
Wandel eens binnen in de ‘bid-tent’ en neem even de tijd om tot rust te 
komen en kennis te maken met allerlei verschillende manieren van bidden. 
Twee nieuwe programma onderdelen waar je óók voor kunt kiezen zijn de 
beurs en ‘Get connected’. 
 
Naast de traditionele informatiemarkt (volgens velen de gezelligste plek op 
de KJD!) zal de KJD dit jaar ook een beurs herbergen. Op deze beurs staan 
grote stands waar verschillende organisaties en bedrijven zich op een 
interactieve manier aan jou kenbaar zullen maken. Vergeet met name niet 
de stand van de Wereldjongerendagen van 2008 in Sydney te bezoeken. In 
deze stand vind je alle informatie over de WJD en kun je op verschillende 
manieren het echte “Down Under” gevoel proeven! 
 
Get connected is een ander nieuw programmaonderdeel van deze KJD, 
hierover vind je ook meer informatie elders op deze site. 
 
En zoals gezegd zal de dag afgesloten worden met een grootse 
eucharistieviering. Maar, de KJD zou de KJD niet zijn als er geen 
verassingen op het programma zouden staan, dus: kom naar Brabanthallen 
en laat je verassen!  
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Club van 140.  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
 
We hebben al ruim 80 leden bij de Club van 140 kunnen inschrijven. 
Sponsors die 50 euro per jaar over hebben voor activiteiten die wij met en 
voor onze jongeren willen doen.  
 
Er zijn in onze parochie veel talentvolle jongeren die uitdagingen zoeken 
en iets willen betekenen voor de gemeenschap. Hiervoor willen wij graag 
met u de mogelijkheden bieden. 
 
U kunt u inschrijven door uw naam en adres schriftelijk in de brievenbus 
van de pastorie, 
Rondehoep Oost 31, te deponeren of per e-mail te sturen aan 
urbanusparochie [at] xs4all.nl 
onder vermelding van Club 140. 
 
U ontvangt dan van ons een bevestiging met vermelding van de 
betalingsmogelijkheden.   

 
Pater Rietveld 70 jaar priester. 

 
Op 19 juli jl. vierde Pater Dirk Rietveld zijn 70-jarig priester jubileum. 
Bij deze feestelijke gelegenheid in het klooster te Asten (NB) was ook zijn 
familie aanwezig. 
Tevens was het op 8 september  75 jaar geleden dat hij intrad in het 
klooster. 
 

 
 
 
 

Actieproject Wereldmissiemaand: 
steun voor Indiase dalits 

 
‘Help ons om Jezus’ belofte van bevrijding waar te maken’ 

 
Wereldmissiemaand (oktober) vraagt dit jaar aandacht voor de 
mensonterende situatie van de Indiase dalits. Wij kennen hen onder de 
naam ‘onaanraakbaren’. Zelf noemen ze zich liever ‘dalit’. Dit betekent 
‘vertrapt’ of ‘verstoten’. Ze zijn slachtoffer van wat wel ‘s werelds laatste 
apartheid wordt genoemd. Maar liefst 200 miljoen mensen tellen amper 
mee in de Indiase samenleving. Ze leven vrijwel in slavernij. Dit alleen 
vanwege het feit dat ze niet tot een kaste behoren. 
 
Priester én advocaat 
Veel dalits nemen dit niet langer. Ze hebben eigen actiegroepen opgericht 
om te vechten voor hun mensenrechten. Ze gaan de straat op om te 
protesteren tegen uitbuiting en uitsluiting. Ze eisen voor hun kinderen 
toegang tot school. Ze zetten eigen projecten op om hun kansen te 
verbeteren.  
 Bijvoorbeeld de priester Yesumarian. Als dalit ondervond hij zelf 
wat discriminatie met een mens doet. Hij besloot daarom priester te 
worden én advocaat. Nu staat hij elke maand in zo’n dertig rechtszaken 
om de plegers van geweld tegen dalits aan te klagen. In zijn centrum voor 
mensenrechten in de miljoenenstad Chennai leren dalits voor zichzelf op te 
komen. Zijn centrum organiseert bovendien avondscholen op het 
platteland. De cursisten leren er niet alleen lezen en schrijven, maar ook 
hun rechten kennen.  
 
‘Jezus’ belofte van bevrijding’ 
Speciaal met Wereldmissiemaand is het mogelijk dit project te steunen. 
Help Yesumarian in zijn strijd voor de rechten van zijn dalit-broeders en -
zusters. In de actiefolder zegt hij: “Help ons om Jezus’ belofte van 
bevrijding waar te maken.” 
 Wereldmissiemaand vormt een belangrijke steun in de rug van 
medegelovigen in de Derde Wereld. Wij kunnen hen helpen om hun 
parochie vitaal te houden en op te komen voor de samenleving om de 
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hoek. Zoals in India, waar mét Yesumarian vele kerkmensen opkomen 
voor de dalits. Zestig procent van de katholieken zijn dalits. Een 
bijzondere reden om als parochie iets extra’s voor deze mensen te doen. 
Op wereldmissiedag voor kinderen, 6 oktober wordt er gecollecteerd voor 
een project in India en 20/21 okotber is de 2e collecte bestemd voor 
Missio. Bovendien steunt u het werk van Missio ook door weer een 
prachtige missiekalender te kopen in de genoemde weekenden of op de 
pastorie bij het secretariaat op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, 
woensdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur of donderdagochtend van 9.00 tot 
11.30 uur.  
 

Primeur: kerkramen in Missie-Zendingskalender 2008 
 

De Ugandese schilder en glazenier Mathias Muwonge Kyazze zorgt voor 
de Missie-Zendingskalender 2008 voor een primeur: voor het eerst zijn 
kerkramen te bewonderen. De nieuwe Missie-Zendingskalender, getiteld 
‘Vrouwen in het Licht’, bevat dertien kunstwerken van deze kunstenaar. 
De platen vormen een ode aan de Ugandese vrouw. “Zij is het die onze 
cultuur het best heeft bewaard en nog behoedt, voedt en leven doet”, 
meent Muwonge. “Ik wil via mijn kunst laten zien hoe onmisbaar en 
belangrijk vrouwen zijn voor onze identiteit, als christen en als Afrikaan. 
Bewust leid ik hen uit het donker volop in het licht, in de hoop dat 
iedereen die hen ziet, omwille van God, de Afrikaanse vrouw als 
medemens recht zal doen”, aldus Muwonge Kyazze. De schilderingen en 
glas-in-loodramen zijn een oproep om het onrecht in Uganda niet te 
accepteren. De kalender is een uitgave van CMC Mensen met een Missie 
en de Nederlandse Zendingsraad. In de kalender krijgen christelijke 
kunstenaars uit het Zuiden een podium. 
 
De kalender is verkrijgbaar voor € 6,50  
 
 
 
 
 

Wereld missiedag voor Kinderen op 7 oktober 2007. 
 
Uw PCI vraagt jaarlijks op de Wereld missiedag voor Kinderen in de 
maand oktober uw aandacht voor een bijzonder project waarin kinderen 
centraal staan. 
Aangezien landelijk is gekozen voor het thema India, was er voor uw PCI 
maar één bestemming voor de diaconale collecte denkbaar, en dat  was de 
Stichting Derde Wereld Hulp van onze dorpsgenoot Margreet van 
Coeverden. 
Een recent project is de bouw van een nieuw huis voor zieke, 
voornamelijk met HIV besmette kinderen. In dit huis, Tulip Garden, 
wonen inmiddels 39 kinderen. Weliswaar is er maximaal ruimte om 60 
kinderen te huisvesten, maar daarvoor dient eerst een andere dringende 
behoefte te worden ingevuld. 
Er is namelijk dringend behoefte aan extra verplegend  en verzorgend 
personeel voor dit huis en om die te accommoderen dienen er bij het huis 6 
personeelswoningen te worden gebouwd. Deze woningen kosten ca. € 
3000,-- per woning, en het bieden van huisvesting is noodzakelijk om 
deskundig personeel te kunnen werven. 
Een ander project dat op stapel staat is het bouwen van een (kleine) 
technische school om de kinderen van de verschillende tehuizen van de 
Stichting na de basisvorming ook een vak te kunnen leren, zoals metselaar, 
loodgieter en elektricien. 
Het werk dat de Stichting in één van de armste delen van India verricht is 
direct gericht op de hulpbehoevenden en door de permanente begeleiding 
van de projecten is die hulp ook structureel. 
Voor nadere informatie over de Stichting Derde Wereldhulp verwijs ik 
naar de website www.sdwh.nl. 
Indien u op 7 oktober niet in de gelegenheid bent om de viering bij te 
wonen, dan kunt u uiteraard uw bijdrage ook overmaken op 
bankrekeningnummer 35.18.89.086 t.n.v. de Stichting Derde wereld Hulp. 
Mede namens de Stichting alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Nico van Wieringen 
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Rozenkrans (7 oktober) 
 
De liturgie viert op 7 oktober het feest van de heilige maagd Maria van de 
Rozenkrans. De instelling van dit feest herinnert aan de overwinning op de 
Turken bij Lepanto in 1571. Deze werd namelijk aan het rozenkransgebed 
toegeschreven. Het feest dat al langer bestond, werd in 1716 voor heel de 
Kerk verplicht. Paus Pius X (1903-1914) dateerde het op 7 oktober. 
 
Bloemenkrans 
De rozenkrans is, hoewel tegenwoordig steeds minder in gebruik, een 
gebedssnoer. Er bestaan verschillende gebedssnoeren, zowel in de 
katholieke devotie als in andere godsdiensten. De meest gebruikte 
katholieke rozenkrans heeft vijf ‘tientjes’, die elk uit tien ‘Weesgegroetjes’ 
bestaan. Volgens het verhaal van de dominicaan Alanus de Rupe, 
professor in Zwolle en daar in 1475 overleden, zou de maagd Maria zelf 
de rozenkrans aan de heilige Dominicus hebben gegeven. 
 Reeds in de middeleeuwen versierde men heiligenbeelden met een 
bloemenkrans op hun hoofd. Dit was één van de vele vormen van 
heiligenverering. Vooral Maria kwam hiervoor in aanmerking. Later 
gebruikte men soms een kroontje van zilver of goud in plaats van een 
bloemenkrans, vooral bij genadebeelden. 
 
Rozen 
Maria kreeg vaak een krans van rozen, maar waarom juist deze bloemen? 
De reden is dat Maria symbolisch in verband werd gebracht met de roos. 
Zo noemde St. Bernardus haar de paradijselijke roos zonder doornen, 
omdat ze zonder zonden is. Rozen pasten dus bij Maria, wat ook blijkt uit 
veel middeleeuwse schilderstukken. Maar de rozen werden ook geestelijk 
opgevat. Het waren de Weesgegroeten die tijdens het gebed tot een krans 
werden samengevlochten en aan Maria werden aangeboden. Nog in het 
Nederlandse Getijdenboek van 1971 staat bij het Rozenkransfeest van 7 
oktober in de oude Mariahymne: ‘Komt volken, plukt uit deze hof, schikt 
deze rozen tot boeket: biedt dat uw moeder aan tot lof, vlecht haar de 
krans van uw gebed.’ 

 De rozenkrans symboliseert dus een natuurlijke krans van rozen, 
waarmee een Mariabeeld werd gesierd. Geestelijk opgevat, betreft het een 
bepaald aantal Weesgegroeten dat men bidt als eerbetoon aan Maria. 
 
Toon Brekelmans 
Kerkhistoricus 
 
 
De rozenkrans is niet weg te denken uit de rooms-katholieke traditie. 
Het bidden van de rozenkrans is een pure vorm van gebed dat zo 
eenvoudig dichtbij is dat men het steeds kan herhalen. Nu wij als 
parochie over een mooie ruimte hiervoor beschikken, willen wij de 
gelegenheid te bieden om samen de rozenkrans te bidden.  
Mevr. Bernadette Stronkhorst zal deze gebedsbijeenkomsten leiden en 
wel iedere woensdagavond in oktober om 19.30 ’s avonds in de 
stilteruimte. De eerste keer dus op 3 oktober. Vervolgens op 10, 17, 24 
en 31 oktober.  
U bent van harte welkom bij dit meditatieve gebed dat ons kan 
bemoedigen, steunen beschermen. 
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Zondag 7 oktober   

Gezinsdienst   

Wereldmissiedag voor kinderen  

 
 10.00 uur  

 

Pastor G. v. Tillo gaat in deze viering voor en  
het Kwetternest verzorgt weer de muziek. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een viering waarbij iedereen weer  
van harte welkom is.  

 
 
 

 

Eerste Communie 
 
 
 
 
Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun  
Eerste Communie willen doen. 
 
Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een  
eerste ouderavond op: 
 
Woensdagavond 21 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie. 
 
Deze informatieavond is geheel vrijblijvend. 
Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u  
van harte welkom. 
De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.  
Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger. 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door 
onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij: 
 
Pastor Kint,         Ronde hoep Oost 31, tel: 4961320 (pastorie) 
Mevr.B. Harte,    Sluisvaart 160,           tel: 4964941 
Mevr.K. Lötters, Heemraad  3,              tel: 4965733  
 

----------------------------------------------------------- 
 
Achternaam: ………………………………………....................... 
Voornaam kind: …………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………………. 
Tel: …………………………………………………….................. 
Op 21 november kunnen jullie ons met ……...persoon / personen 
verwachten. 
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Bijbelwerkplaats. 
 

De Bijbelwerkplaats gaat in oktober weer van start, ’s middags om 14.00 
en ’s avonds om 20 uur, in de Cuyperskamer van de Urbanuspastorie. 
 Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de Bijbelverhalen in het “hier en 
nu”, het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en 
het gesprek met anderen erover aan te willen gaan, is ook nu 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 Bijbelwerkplaats is een activiteit van de Raad van Kerken van 
Ouderkerk. De inleidingen worden gegeven door ds. Jos de Heer. De 
toegang is vrij en Bijbeluitleg op deze manier wordt van harte aanbevolen. 
Samen lezen en ervaringen uitwisselen vergroot het begrip voor elkaar én 
vergroot de saamhorigheid. Christus is immers ons gezamenlijk 
fundament.  
 
Data: 8 oktober, 12 november en 10 december. Het programma wordt 
via email verzonden en zal ook op de website staan. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                   Gesprek bij de koffie. 

 
Donderdag 27 september en 25 oktober 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. 

 
  De kerk wordt weer schoongemaakt op woensdagmiddag 

3 oktober  om 13.00 uur 
 

    Mogen wij een beroep op U doen ? 
 

     Bij voorbaat bedankt voor uw inzet. 
 

   
 

Bericht van de redactie:       
 

De kopij voor het novembernummer kunt u t/m  
 

Woensdag 24 oktober 
 

inleveren bij: 
Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16. 

                  E-mailadres: bernyvanw[at] hotmail.com 
 

                    Kopij het liefst inleveren per mail 
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Stand Actie Kerkbalans 2007. 
 
 

 
Een kerk is van blijvende waarde. Daar geef je voor. 
 
 
Totaal toegezegd voor 2007          €     42.599,- 
 
Ontvangen t/m medio september  €     41.120,- 
                                                           ----------------- 
Nog te ontvangen                         €       1.479,- 
 
Wij danken u voor de reeds ontvangen bedragen. Als u de 
parochiebijdrage 
voor dit jaar nog niet heeft overgemaakt, dan verzoeken wij u vriendelijk 
dit  
alsnog te doen.  
 
Nico Wolffenbuttel,  
penningmeester   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bisschoppen bij opening Cuypers-expositie 

Bisschoppen en bewindslieden openden de dubbeltentoonstelling over de 
architect Pierre Cuypers (1827-1921). Minister Ronald Plasterk van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft op 22 september in aanwezigheid 
van bisschop Ad van Luyn van Rotterdam het startsein voor de expositie 
in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) 
in Rotterdam.  

Maastricht 
Zondag 23 september opent staatssecretaris 
Frans Timmermans voor Europese Zaken de 
aan Cuypers gewijde tentoonstelling in de 
vestiging van het NAi in Maastricht. 
Hulpbisschop Everard de Jong van Roermond 
zal daarbij aanwezig zijn. 
Ook uit onze kerk staan enkele stukken 
tentoongesteld: een grote, ronde 
kaarsenstandaard van het priesterkoor, 2 
knielbankjes van het Maria-altaar, een kerkbank en een ronde 
kaarsenstandaard die bij het Antoniusbeeld stond.  

Neogotisch kerken 
Cuypers, geboren in Roermond en daar ook gestorven, is bekend van vele 
neogotische kerken, waaronder de Sint-Vituskerk in Hilversum en de Sint-
Jozefkerk in Groningen. Ook ontwierp hij het Rijksmuseum en het 
Centraal Station in Amsterdam en was hij verantwoordelijk voor de 
restauratie van de Munsterkerk in zijn geboortestad en kasteel De Haar in 
Haarzuilens. 

Architectuur en godsdienst 
De expositie in Rotterdam en Maastricht markeert de afronding van de 
inventarisatie van het omvangrijke archief van Cuypers. Hij was niet 
alleen ontwerper, maar mengde zich ook in het debat over de betekenis 
van de bouwkunst voor de godsdienst en de gemeenschapszin. 
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Middeleeuwen als voorbeeld 
Cuypers geloofde in een architectuur die de maatschappij kan veranderen 
en had een afkeer van de industriële revolutie en de daarbij behorende 
standaardisatie. Hij koos de middeleeuwen als voorbeeld: een 
maatschappij met duidelijke rangen en standen, de gilden voor de 
ambtelijke vorming en de Rooms-Katholieke Kerk in het middelpunt. 
 

 
 

Centraal Station in Amsterdam 
 

Parochiële Caritas Mw.W.Out    4964469 
 
Gezinsdiensten ’t Kwetternest  

Mw.W.Bentinck-van Wieringen    4967466 
 
Jongerengroep  Mw..Jansen &    4722220  
   Dhr. Ph.Kint    4961320 
 
Communiewerkgroep Mw.B.Harte-Keizer   4964941 
 
Vormselwerkgroep Mw.Jansen    4722220 
 
Koor Elckerlyc  Dhr.H.Out    4964469 
 
St. Caeciliakoor  Dhr.M.v.d.Linden   4961635 
 
Bezoekgroep  Dhr.W.Schreurs          4961890 
 
Raad van Kerken Secretariaat: Mw.H.Alberts  4964139 
 
Lay-out parochieblad Berny van Wieringen    4964175 
   Bernyvanw [at] hotmail.com 
 
Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler    4965733 
 
Stencilbureau  R.K.Gezellenhuis   4961255 
   Dhr. .A.van de Vall    4961749 
 
Verhuur Elckerlyc gebouwtje Dhr. en mevr. Kouwenhoven  4961288 
 
Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat  4961320 
 
R.k.Begrafenisvereniging   “Antonius de Kluizenaar”        
 
Kerkhof  Dhr.R.Cerpentier.   4961853 
 
Uitvaartleiders   R.v.d.Velde v.h. J Bouwens  

Baambrugge                        0297-583448 
Spierings, Kok en Lemkes  
Amsterdam           6184771 

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel. 
         Bankrekening 35.18.01.855  

Postrekening 6259845 t.n.v.  
Kerkbijdrage:  Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535 


