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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         

  
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 achterzijde van de Brug. 

ZEGENBEDE BIJ DE OPENING VAN HET NIEUWE 
PASTORALE SEIZOEN 2010-2011 

 
Zusters en broeders van regio Amstelland, 

jullie die je inzetten voor de Diaconie, 
het dienstbetoon aan mensen 

in ons eigen midden, maar ook daarbuiten. 
Jullie die nabij willen zijn die verdriet hebben 

om het verlies van een dierbare, 
die ziek zijn of op leeftijd, 

die materieel in moeilijkheden zijn geraakt, 
die onze aandacht wakker houden 

voor missie, ontwikkelings- en vredeswerk: 
moge op alles wat jullie ondernemen 

de zegen van God rusten... 
 

Zusters en broeders van regio Amstelland 
Jullie die je inzetten voor de Geloofsoverdracht aan 

kinderen, jongeren en volwassenen, 
die trachten hen enthousiast te maken 
voor het Evangelie van Jezus Christus. 

die proberen de jongeren een eigen plaats te geven 
binnen onze geloofsgemeenschappen, 

die mensen, groot en klein, 
voorbereiden op het doopsel, vormsel, 

de eerste heilige communie en het huwelijk. 
Moge op alles wat jullie ondernemen 

de zegen van God rusten... 
 

Zusters en broeders van regio Amstelland 
Jullie die je inzetten voor de Liturgie binnen 

onze geloofsgemeenschappen, 
die verantwoordelijkheid dragen voor alles 

wat daarvoor nodig is. 
en jullie die een actieve functie 

in de liturgie bekleden, hoe dan ook, 
van misdienaars tot koorzangers, 

van schoonmakers tot bloemenverzorgers, 
van acolieten, kosters tot stencilaars, 
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moge op alles wat jullie ondernemen 
de zegen van God rusten… 

 
Zusters en broeders van regio Amstelland 

Jullie die verantwoordelijkheid dragen 
voor het beleid, 

die lid zijn van de parochiebesturen, 
en van ons regiobestuur, 

op wie de taak rust vooruit te durven zien 
en op de toekomst in te spelen, 

moge op alles wat jullie ondernemen 
de zegen van God rusten... 

 
Zusters en broeders van regio Amstelland 
Jullie die dag-in, dag-uit in de weer zijn 

ten dienste van onze geloofsgemeenschappen, 
in de tuin of in de onderhoudsploegen, 
die onze parochiebladen verspreiden 

en klaarmaken waardoor wij 
geen vreemden hoeven te zijn voor elkaar: 

moge op alles wat jullie ondernemen 
de zegen van God rusten... 

 
Zusters en broeders van regio Amstelland 

die met onze parochies 
mee-viert, mee-leert en mee-dient, 
die samen met ons onderweg bent. 
Moge op alles wat wij ondernemen 

de zegen van God rusten... 
 

Met vertrouwen gaan we 
het nieuwe pastorale seizoen 2010-2011 in. 

onder Gods zegen… 
 
Namens de pastores van Amstelland.  
Pater Ambro Bakker s.m.a.  
 
 
 
 

Het nieuwe pastorale werkjaar 
 
Om in de regio meer naar elkaar toe te groeien zal in de toekomst 
maandelijks in alle parochiebladen hetzelfde stukje verschijnen, 
geschreven door een van de leden van het pastorale team. Onze 
Deken, pater Bakker s.m.a bijt bij deze de spits af. Bij zijn prachtige 
zegenbede wil ik me natuurlijk van harte aansluiten in dit eerste 
parochieblad na de zomervakantie. Hopelijk heeft u de afgelopen 
weken mogen genieten van rust, ontspanning, mooi weer en aandacht 
voor elkaar waar dan ook ter wereld om uitgerust en geïnspireerd weer 
te beginnen aan het nieuwe pastorale werkjaar.  
  
Zelf heb ik een heerlijke, ontspannen vakantie doorgebracht in de 
bergen van Oostenrijk en genoten van de luxe van vier vrije weken. 
Bij de vele wandeltochten en klimpartijen, kwamen regelmatig bij mij 
de woorden uit het begin van het scheppingsverhaal naar boven: “en 
God zag dat het goed was” (Genesis) Het was adembenemend mooi 
met vergezichten, eeuwige sneeuw, blauwe gentiaan en vele ons 
onbekende bloemen. Adembenemend was af en toe ook de spierpijn 
en verzuchtten we soms dat we een dagje ouder werden. Maar het is 
en blijft een uitdaging om naar de top van een berg te komen en de 
beloning is dan ook naast alle pracht een grote voldoening.  
  
Het is ook een heerlijke gedachte dat de parochie in goede handen 
achterblijft door allerlei mensen die zich verantwoordelijk weten 
tijdens mijn afwezigheid. De vieringen gaan door, de dagkapel wordt 
dagelijks geopend en gesloten, het secretariaat blijft geopend, de 
parochie telefonisch bereikbaar enz. Iedereen weer heel hartelijk 
bedankt voor jullie inzet! Het was een verrassing om bij terugkomst 
een steigervrije kerk aan te treffen, althans aan de binnenkant. Onder 
de laag witte verf boven het priesterkoor ontdekte men een prachtig 
met gouden sterren en fraaie bloemen versierd plafond dat in de oude 
staat is hersteld. Zo wordt stukje bij beetje de kerk steeds fraaier.  
  
En dan ga je weer uitgerust aan de slag. Meteen kwam in de eerste 
week het gehele leven voorbij……Een doopgesprek met trotse ouders 
die zichtbaar genoten van het hen geschonken nieuwe leven.  Een zeer 
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ernstig zieke die in de nabijheid van echtgenote en kinderen de 
ziekenzegen mocht ontvangen en bij wie we mochten bidden dat hij 
afscheid kon nemen van het leven in de hoop dat God hem minstens 
halverwege tegemoet zou komen. Een stralend bruidspaar wiens 
kerkelijk huwelijk in een prachtig versierde kerk  werd ingezegend 
door pastor Adolfs onder de swingende klanken van een gospelkoor. 
En dan natuurlijk het prachtige hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming met de mooie zang van vocaal ensemble Fioretto 
o.l.v. Thijs kramer met aan het orgel Wybe Kooijmans en de fraaie 
zang van Esther Kuiper begeleid door Froukje Degenaar b.g.v. de 80-
jarige verjaardag van een parochiaan. Dat zijn toch allemaal 
cadeautjes om dankbaar voor te zijn.  Daarnaast post doorwerken, 
afspraken maken, mailtjes beantwoorden enz. Met een dergelijk 
weekje kom je er weer lekker snel in. Ik kan  weer heerlijk met de 
fiets over de Rondehoep en met drie rotondes op een paar honderd 
meter van elkaar lichtelijk doldraaien om op de Hoofdenburg te 
komen, want uiteraard heb ik ze alle drie in hun geheel genomen om 
persoonlijk de verkeersveiligheid te testen! 
  
Zoals u in het parochieblad van juli/augustus hebt kunnen lezen gaat 
er in september een en ander veranderen m.b.t. de vieringen en de 
muzikale invulling er van. Het zal even moeten wennen, maar laten 
we deze veranderingen ook een kans geven en positief bekijken.  Mét 
elkaar moet het lukken. Als reminder de zaken nog even op een rijtje. 
De 1e en 3e zaterdagavond zal er nog een viering zijn in onze kerk. 
De 2e en 3e zaterdagavond is er om 18.00 uur een viering in 
zorgcentrum Theresia. 
Mocht er een 5e weekend zijn, dan kan men op die zaterdag in de 
regio naar de kerk gaan en wel in de Titus Brandsmaparochie die 
iedere zaterdagavond nog een viering heeft.   
De zondagen zullen muzikaal anders ingevuld gaan worden! Eén 
zondag met het Caeciliakoor met orgel, één zondag met koor 
Elckerlyc en één zondag gezinsviering met ’t Kwetternest. De vierde 
(en eventueel vijfde zondag) zal er samenzang zijn. En deze zomer is 
bewezen dat met inzet van allen dit helemaal niet slecht gaat!  
Veel koren hebben hun eigen aanhang. Dat zou betekenen dat een 
groot deel van de parochianen alleen maar naar een viering komt van 

‘hun’ koor. Smaken verschillen nu eenmaal. Maar dat lijkt me niet een 
goede en meest passende oplossing en dat is ook niet de bedoeling van 
het korenplan. Wellicht is het veel beter om eens goed na te denken 
wat ons motiveert om naar de kerk te gaan. De keuze voor Jezus 
Christus zou doorslaggevend moeten zijn om op de dag des Heren bij 
elkaar te komen. Repertoire zou op de tweede plaats moeten komen. 
Op deze manier kunnen we grenzen doorbreken en ons goed realiseren 
dat -ondanks verschillen in leeftijd en smaak- we met elkaar behoren 
tot één gemeenschap. En wie weet gaan we op deze manier ook de 
inzet en muzikale prestaties van de diverse koren waarderen. Aan hen 
zal het niet liggen, want zij zingen met veel plezier onder de 
bezielende leiding van Laurens de Boer. Omdat de koren dus een maal 
per maand een zondag gaan zingen, biedt dit ook gelegenheid om 
nieuwe leden aan te trekken. Dit geldt zeker voor het Caeciliakoor. 
Eens per maand zingen is voor nieuwe leden wellicht aantrekkelijker 
dan álle zondagen te zingen.  
   
Alle koren tezamen en apart kunnen we beluisteren in de startviering 
van zondag 5 september aanstaande die als thema draagt: 

“de wereld heeft lichtpuntjes nodig” 
Voor deze viering worden de ouders van de dopelingen van het 
afgelopen jaar uitgenodigd om de doopschelp op te halen. 
Nieuwkomers zijn van harte welkom, jongerengroepen, kinderen, 
mensen uit zorgcentrum Theresia, leden van de 
werkgroepen…….kortom: jong en oud, iedereen is van harte welkom. 
De allerkleinsten kunnen worden opgevangen  in de kosterswoning 
(naast de begraafplaats). Traditioneel drinken we koffie in de tuin, 
uiteraard alleen bij goed weer. Anders doen we dit in de kerk. We 
hopen heel veel mensen te mogen begroeten aan het begin van het 
pastorale werkjaar om samen nieuwe inspiratie op te doen onder Gods 
zegen. Om met elkaar nieuwe kansen en mogelijkheden te ervaren als 
vierende, lerende en dienende gemeenschap voor Gods aanschijn. U 
hebt er hoop ik begrip voor dat de zaterdagavondviering van 4 
september vervalt om op de zondag zoveel mogelijk parochianen 
gemeenschap te laten vormen.  
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In het parochieblad van juli/augustus kon u ook lezen over de 
regionale doopcatechese die per september van start gaat. Ter 
attentie voor de jonge ouders is dit stukje nogmaals opgenomen in 
dit blad onder het kopje “regioberichten” waar u trowuens 
voortaan alle regioberichten kunt vinden onder het inmiddels 
bekende logo van de regio Amstelland. Ook de regionale 
jongerenviering van 25 september in de Augustinuskerk wordt 
nogmaals onder de aandacht gebracht in de hoop dat ouders hun 
kinderen zullen stimuleren deel te nemen aan de activiteiten die 
regionaal voor hen georganiseerd worden.   
 
Een hartelijke groet, Kiki Kint, pastoraal werkster 
 
 

Herhaalde oproep, herhaalde oproep!!!!!!!!!! 
 

GEZOCHT VRIJWILLIGER  
TBV DE LEDENADMINISTRATIE 

  
Er is dringende behoefte aan een of meerdere vrijwilligers die 
mutaties invoeren ten behoeve van de ledenadministratie van de 
parochie. Het is belangrijk dat de ledenadministratie steeds up to 
date is. Tijdsbeslag is +/- 1 à 2 uur per week en er kan vanuit de 
pc thuis gewerkt worden omdat het een online systeem is. Er 
wordt uiteraard gezorgd voor een opleiding en goede begeleiding. 
Indien je interesse hebt en nadere informatie wilt kun je contact 
opnemen met de secretaris van het parochiebestuur Paul 
Theeuwes (06.51485016 of paul.theeuwes [at] orange.nl) 
 

 
 
 
 
 
 

Startviering zondag 5 sept. 10. uur 
 
De wereld heeft lichtpuntjes nodig 

 
 
 
 

 
 
Het is een viering voor jong en oud, voor nieuwe 
parochianen, ouders van dopelingen, leden van de 
werkgroepen, belangstellenden: kortom voor 
iedereen 
Alle drie onze koren zullen aan deze viering 
meewerken, om met nieuwe energie en goede moed 
aan het nieuw werkjaar te beginnen. Er is in de 
kosterswoning een kindercrèche aanwezig, dus 
iedereen die wil komen, kán komen. 
Na de viering kunnen we nog even samenzijn 
onder het genot van een kop koffie, thee of 
limonade in onze kerk, of  als het weer het toelaat 
in de pastorietuin!!! 

Van harte welkom allen. 
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KLEDINGINZAMELING 
 

De traditionele inzameling van gedragen kleding voor, 
 

“MENSEN IN NOOD” 
 

wordt dit jaar gehouden op 
 

dinsdag 28 september van 15.00-20.00 uur. 
 

in het portaal van de St. Urbanuskerk. 
 
“MENSEN IN NOOD’ vraagt goede, nog 
draagbare kleding, 
schoeisel,huishoudtextiel 
(gordijnen,tafelkleden,lakens, handdoeken) 
en ook dekens. 
NIET bruikbaar zijn: textielafval, 
kussens,matrassen,vloerbedekking 
en afgetrapte schoenen. 
Aanbieding van kleding etc. in gesloten 
plastic zakken a.u.b. 
 
Vorig jaar (2009) werd 4000 kg. ingebracht!  
Dit jaar??? 
 
Bedenk wel: ‘MENSEN IN NOOD’ doet heel goed werk! 
 
Riet Hilhorst-Picavet, 
werkzaam op het secretariaat St. Urbanusparochie 
 
 
 
 

 
Familieberichten 

 
 

Doopsel 
 

Op 25 juli werd door het doopsel in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen: 

 
Luca Hubertus 

 
Zoon van Marcel Lammers en Myrna Lammers-Bosma, 

Reinier Noomsstraat 47 
 

 
 
 
 

Huwelijk 
 

 
 

Op 14 augustus werd het kerkelijk huwelijk ingezegend tussen 
Rico Fasel en Marieke van den Akker, 

Goudplevier 6. 
 
 
 
 

Op 28 augustus werd het kerkelijk huwelijk ingezegend tussen       
Jasper Bertels en Quirien van Hout, 

Julianalaan 34 te Overveen. 
 

 



 7 

In memoriam 
V 

 
 
V 

Op 26 juni jl. overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving Wim 
Pappot, echtgenoot van Tiny Out. Hij werd 79 jaar oud en was ruim 
50 jaar getrouwd met Tiny in welk huwelijk een dochter en een zoon 
werden geboren. Zorg en aandacht voor zijn gezin zijn kenmerkend  
geweest in het leven van Wim. Het was allemaal niet zo uitbundig, 
maar gewoon in het bijzondere en bijzonder in het gewone. Wat Wim 
voor velen kenmerkte staat ook op de kaart: liefde, zorgzaamheid, 
trouw, humor en behulpzaamheid. Deze karaktereigenschappen heeft 
Wim zijn hele leven uitgedragen. Met velen hebben we hem op 1 juli 
uitgeleide gedaan in een persoonlijke en aandachtige viering, waarna 
hij begraven is op ons kerkhof. Dat God zal voltooien wat Hij eens 
met Wim begonnen is, want een mens die geprobeerd heeft werk te 
maken van Gods liefde voor mensen door er te zijn voor anderen, die 
mens zal de Schepper opnemen onder zijn hoede en hem nieuw en 
eeuwig leven schenken.  Wij wensen Tiny zijn vrouw en de kinderen 
Gert-Jan en Annemieke met hun partners veel sterkte toe dit verlies te 
dragen.  
 
 

V 
Op 30 juni jl. overleed in hospice Immanuel te Amsterdam op 77-
jarige leeftijd Corrie de Wit-Kooijman. Zij was de weduwe van 
Henk de Wit met wie zij ruim 36 jaar getrouwd is geweest. Zijn 
plotselinge dood was voor haar een groot verlies en het heeft haar, -
ondanks de liefde en aandacht van haar vier dochters-, veel moeite 
gekost om haar leven weer op te pakken. Dit verlies kon zij moeilijk 
onder woorden brengen.  

 

Zij was de vrouw niet om met haar gevoelens te koop te lopen, 
onmachtig vaak om haar diepste innerlijk  ter sprake te brengen. Zij 
fleurde weer helemaal op toen ze verhuisde naar de Drieburg, waar zij 
vriendschappen aanknoopt en weer van het leven kon en mocht 
genieten en ook weer dingen ondernam. Twee jaar geleden werd zij 
ziek……..kanker, de ziekte die wij zo vrezen. Vaak een onomkeerbaar 
proces, zo ook bij Corrie. Ook hierover kon zij moeilijk praten. Over 
doodgaan wilde ze liever niet horen, want waar leven is, is hoop. En 
tot op het laatste moment bleef ze hopen, eigenlijk tegen beter weten 
in………..Uiteindelijk lichamelijk zo verzwakt, kon ze niet meer in de 
Drieburg blijven en werd zij opgenomen in hospice Immanuel. Na de 
viering op 5 juli is haar lichaam gecremeerd op de 
Oosterbegraafplaats. Moge zij nu verenigd zijn met haar man Henk. 
De dochters, hun partners en kleinkinderen wensen we alle sterkte toe.  
  

 
 
 

 
V 

 
Op 3 juli jl. overleed Anna Maria Bakker-Smit, weduwe van 
Hendrikus Bakker op de leeftijd van 92 jaar. 
De crematie vond plaats op donderdag 8 juli in de Nieuwe Ooster te 
Amsterdam.  
Op haar rouwkaart stond vermeld: Wanneer het leven lijden wordt, is 
sterven een verlossing. 
Moge zij verenigd zijn met haar man en in vrede rusten bij de 
Schepper.  
 
 
 
 
 



 8 

LITURGIE AGENDA 
 
Datum Tijd  Voorganger              Plaats 
 
28-08  19.00 uur  Pastor K.Kint                         St. Urbanuskerk 
 
29-08  10.00 uur  Pastor K.Kint                         St. Urbanuskerk 
            
 
04-09                 Geen viering                                           
 
05-09 10.00 uur  Pastor K.Kint                          St. Urbanuskerk 
 
 
 
11-09  18.00 uur  Pastor K.Kint               Theresia zorgcentrum 
 
12-09  10.00 uur  Pastor K.Kint                          St. Urbanuskerk 
 
 
18-09   19.00 uur  Pastor K.Kint                          St. Urbanuskerk 
 
19-09 10.00 uur  Pastor K.Kint/Ds.J.deHeer     St. Urbanuskerk       
 
 
25-09 18.00 uur Pastor G.van Tillo      Theresia zorgcentrum 
                 
26-09 10.00 uur         Pastor G.van Tillo                   St. Urbanuskerk       
                          
 
02-10   19.00 uur   Pastor K.Kint                          St. Urbanuskerk       
  
03-10   10.00 uur  Pastor K.Kint                          St. Urbanuskerk       
      
 
 

SEPTEMBER 2010 
 
Bijzonderheden              Muzikale invulling 
        
Woord en Communie     
         
Woord en Communie                samenzang                               
 
 
Geen viering 
 
Woord en Communie      Startviering                                Alle Koren                                                                                 
 
 
      
Woord en Communie 
 
Woord en Communie                                                          samenzang 
   
                                                                                               
Woord en Communie                  
                           
Vredesweekend                                         Capella Nova/Caeciliakoor 
 

 
Eucharistieviering 

      
Eucharistieviering                           samenzang                                                      
                   
 
Woord en Communie 
                                              
Wereldmissiedag voor kinderen                                   ‘t  Kwetternest 
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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 vanaf nu iedere woensdagmorgen in onze fraaie kerken 
een moment voor u speciaal. 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 9.30 uur.  
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur. 

In de Amstelkerk 
 
 

Bijbelwerkplaats 
maandagmiddag en –avond 13 september 

 
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 gaan, is ook deze 

maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats.  
Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.  De bijbel 

staat voor humor en we lachen ook heel wat af. 
We gaan nog tot en met december door met het boek Handelingen. Op 

het programma van de komende keer staat de bespreking van de 
bekering van Paulus, Handelingen 9. 

 
Na 13 september zijn de volgende keren  
11 oktober, 8 november en 13 december. 
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 
Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma). 
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost  

 
 

Gesprek bij de koffie.  
 
           U bent op donderdag 30 september om 10.00 uur 
             weer van harte welk0m 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 1 september  om 13.00 uur  

gaan we de kerk weer schoonmaken 
Daarna  gezellig  koffiedrinken 

Je bent van harte welkom.!!! 
 

 
 
 
 
 

                Bericht van de redactie. 
 

De kopij voor het Parochieblad oktober kunt u  inleveren  
t/m dinsdag 21 september  

 
bij : Berny van Wieringen,  

E-mailadres:  
bernyvanw [at] hotmail.com 
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Lunchtijd Concert 
 
Op vrijdag 24 september a.s.  tussen 12.30 en 13.00 uur vindt opnieuw 
in  St.-Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel een Lunchtijd 
Concert plaats. De uitvoerenden zijn Elma van den Dool (sopraan) en 
Cees van der Poel (orgel). Op het programma staan werken van Georg 
Friederich Händel (1685–1759) . 
 
1. Suite in g-klein  (orgel) 
- Andante 
- Allegro 
- Sarabande 
- Gigue 
- Passacaille 
 
2. uit: Giulio Cesare (zang en orgel)  
- recitatief E pur cosí in un giorno 
- aria Piangerò, la sorte mia 
 
3. uit: Messiah (zang en orgel) 
- He shall feed his flock 
- Rejoice greatly 
 
 
Cees van der Poel studeerde orgel bij Albert de Klerk in Haarlem en 
bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam. Daarnaast rondde hij in Amsterdam een studie 
kerkmuziek af en aan het Maastrichts Conservatorium een 
hoofdvakstudie piano bij Frédéric Meinders en Joop Celis. 
Van der Poel is werkzaam als uitvoerend musicus, docent en 
koordirigent. Hij werkt als zelfstandig adviseur op orgelbouwgebied 
en is als zodanig verbonden aan de grote rooms-katholieke en 
protestantse kerkelijke koepels. In samenwerking met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed begeleidt hij restauraties van monumentale 
orgels. Verder maakt  Van der Poel deel uit van de redacties van 
maandblad ‘Het Orgel’ en de encyclopedie Het Historische Orgel in 
Nederland. In 2008 kwam de cd-opname Italian Masterpieces uit van 

het ensemble La Barca Leyden waarvan Van der Poel de vaste 
continuospeler is. Een tweede project met werk van Telemann 
verscheen begin 2010. In de tweede helft van dit jaar volgt een derde 
cd met barokmuziek rond het hof van Jülich.  Sinds 1998 is Van der 
Poel verbonden als organist aan De Morgenster in Hilversum. 
 
Elma van den Dool, sopraan, volgde haar zangopleiding aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en de Hogeschool van de 
Kunsten te Utrecht waar zij het diploma Uitvoerend Musicus 
behaalde. Zij studeerde bij Erna Spoorenberg, Jelle Draijer en Henny 
Diemer en volgde master-classes bij Elisabeth Grümmer, Elisabeth 
Schwarzkopf en Arlène Auger.  
Haar repertoire omvat zowel oratorium, opera en liederen als modern 
repertoire, waarmee ze zowel in binnen- als buitenland optreedt. Zij 
trad op met dirigenten als Jaap van Zweden, Hans Vonk, Peter Eötvös 
en Mariss Janssons. Regelmatig geeft zij liedrecitals met haar 
echtgenoot Corné Mooibroek als pianist. Zij verleent vaak haar 
medewerking aan radio- en cd-opnames voor diverse omroepen. 
 
Het volgende Lunchtijd Concert zal worden gegeven op Vrijdag 29 
oktober, 12.30-13.00 uur, door Matthias Havinga (orgel) en Hester 
Groenleer (fluit) 
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Het Bloemenoffer 
 
Het is in onze parochie een mooie traditie om als de tuinen vol 
staan met bloemen, ook aandacht te vragen voor de bloemen in 
de kerk. Het hele jaar door, 52 weken lang, is onze kerk versierd 
met bloemen. Het is een feestelijke onderstreping van de mooie 
sfeer die we belangrijk vinden in onze kerk. 
 
Veel parochianen delen deze gedachte en zijn bereid hiervoor 
een geldelijke bijdrage te leveren. Wij mochten van u het mooie 
bedrag van € 2.916,89 ontvangen, hartelijk dank hiervoor. 
 
Onze speciale dank aan de vrijwilligers die de collecte hebben  
verzorgd. Door uw inzet is ook dit jaar het bloemenoffer een 
succes en blijft een traditie bestaan. 
 
Namens het parochiebestuur,  Nico Wolffenbuttel    
 
 

Vredesweek 2010: 18 - 26 september 
 
Buurten voor Vrede is het motto van de Vredesweek 2010. Gewoon 
over de heg heen, op het plein, bij de school, in de winkel, het 
wijkcentrum of de kerk. Met elkaar praten over hoe we ons thuis 
kunnen voelen in onze buurt, samen! Wie goed om zich heen kijkt, 
ziet al talloze voorbeelden van mensen die dat doen: buurten voor 
vrede. Samen maken ze van hun buurt een buurt voor vrede. Recent 
onderzoek wijst uit dat mensen zich weer veiliger voelen in de eigen 
leefomgeving. In bijna alle steden in Nederland zijn de meeste 
buurten, ook de zeer problematische buurten, leefbaarder en veiliger 
geworden. Zeker is dat ook het gevolg van de vele kleine en grotere 
initiatieven die we vrijwel overal tegenkomen. Buurtbewoners zijn 
weer burger van hun buurt geworden. 
 
Na de moorden op Fortuyn en Van Gogh schrok de politiek wakker. 
Samen riepen de volksvertegenwoordigers: “We zijn de binding met 
het volk kwijt, we hebben de ernst van de problemen niet onderkend. 

Wij liepen, als politiek, achter bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen.” Verbetering werd beloofd, maar we zitten opnieuw 
met één belangrijke vraag: loopt de politiek, vandaag de dag, opnieuw 
bij de maatschappelijke ontwikkelingen achter? Ziet 'Den Haag' wel 
voldoende dat vele burgers, inmiddels de schrik en de angst voorbij,  
zelf actief zijn geworden? Zien onze parlementariërs voldoende het 
opkomende verschijnsel van het buurten voor vrede, of laten zij zich 
nog steeds door vijandbeelden en  banale retoriek verleiden om toch 
vooral niet soft over te komen?  
 
Wij ontkennen het spanningsveld niet. Aan de ene kant zijn er de 
bedreigingen voor het vreedzaam samenleven, in de vorm van 
jongeren en anderen die overlast veroorzaken, maar ook in de vorm 
van vijandigheid jegens grote groepen burgers, islamofobie, de 
groeiende aanhang voor Wilders. Aan de andere kant zien we de vele 
positieve lokale initiatieven. Zou meer aandacht voor het positieve 
niet een goed tegengif zijn tegen het venijn dat velen in het politieke 
en publieke debat injecteren? Wij denken dat dit in ieder geval de 
moeite waard is! Wij roepen Nederland op tot buurten voor vrede.  
Kijk op www.vredesweek.nl voor tips om zelf te buurten voor vrede. 
Hier vindt u onder andere het werkboek Buurten voor Vrede met 
praktische adviezen. Wilt u begeleiding bij het opzetten van uw eigen 
initiatief, mail dan naar buurtenvoorvrede [at] ikvpaxchristi.nl.  
 
 
In Ouderkerk vieren we de vredesweek op 19 september in de St. 
Urbanuskerk met een oecumenische viering waarin Ds. Jos de Heer en 
Kiki Kint, pastoraal werkster gezamenlijk voorgaan in een woord-en 
gebedsdienst. Zowel het St. Caeciliakoor als Capella Nova zullen 
muzikaal hieraan meewerken. Weet u van harte welkom in deze 
viering om met elkaar te bidden en te zingen voor de broodnodige 
vrede: dichtbij en veraf.  
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KERK EN JODENDOM: Pelgrimeren naar de heilige stad 
 
In de tijd van Jezus was naast de Tora en de synagoge ook de tempel 
van grote betekenis voor de joodse godsdienst. Driemaal per jaar 
kwamen zo’n 300.0000 tot 500.000 pelgrims naar de heilige stad 
Jeruzalem, namelijk voor het Loofhuttenfeest, het Wekenfeest en het 
Paasfeest. Zij waren niet alleen uit Israël afkomstig, maar tevens uit 
vele andere landen. Net als tegenwoordig woonde ook toen het 
grootste deel van de joodse bevolking in het buitenland. Niet-joden 
namen eveneens deel aan de pelgrimages, die steeds populairder 
werden. Deze gingen regelmatig gepaard met ernstige 
maatschappelijke onrust omdat er veel onvrede bestond over de 
Romeinse overheersing van Israël.  
De tempel, de woonplaats van God, vervulde belangrijke religieuze, 
bestuurlijke en economische functies voor het land. In dit opzicht 
week het heiligdom niet af van andere culturen in het Middellandse 
Zeegebied, waar de tempel en het paleis de twee belangrijkste centra 
van de stad vormden. Privébezittingen konden aan de 
tempelautoriteiten veilig in bewaring worden gegeven en vooral 
weduwen en wezen maakten van deze mogelijkheid gebruik.  
Op verschillende manieren werden inkomsten voor de tempel 
ingezameld, zoals door de afdracht van de tienden. Het heiligdom 
verwierf een basisinkomen doordat joden in binnen- en buitenland hun 
jaarlijkse tempelbijdrage betaalden. Hierbij ging het om een halve 
sjekel per persoon per jaar. Hoewel deze verplichting alleen voor 
mannen gold, stonden ook vrouwen erop om deze bijdrage te betalen 
en zo uitdrukking te geven aan hun verbondenheid met het heiligdom. 
Zelfs groeperingen die zich kritisch tegenover de tempel opstelden, 
betaalden de halve sjekel.   
In het jaar 70, tijdens de eerste mislukte vrijheidsoorlog die de joden 
tegen de Romeinse overheersers voerden, werd de heilige tempel 
totaal verwoest. Sindsdien rest voor de gelovigen alleen nog de 
Klaagmuur.  
 
Piet van der Schoof, Katholieke Raad voor Israël 
 
 

regionieuws 
HERINNERINGSBOEK ANNAKERK 
 
De Annakerk gaat dicht en zal in 2011 aan de 
eredienst worden onttrokken. Iedere 
Amstelvener kent deze kerk die met zijn 
spitse en elegante toren het razende 

autoverkeer op de A9 tot nadenken wenkt. De sluiting van de 
Annakerk is een verdrietige gebeurtenis, maar ook het einde van een 
tijdperk, dat, hoe gek het ook klinkt, uitgebreid gevierd gaat worden. 
Want wat heeft er zich in de Annakerk allemaal niet afgespeeld: het 
rijke Roomsche leven, in al zijn facetten, met een pastoor en een 
huishoudster, een koor, een katholieke school op loopafstand, een 
bestuur en nog veel meer. Talloos zijn de verhalen en anekdotes. Hoe 
was dat eigenlijk, zo’n volle kerk? Wat speelde er zich in de oorlog 
allemaal af in die kerk? Waarom schrok de pastoor zich een hoedje 
toen er op die ene avond aangebeld werd? Wat gebeurde er met de 
parochianen die weggevoerd werden? En hoe ging het met de kerk in 
de jaren ’50 en daarna? Waarom was het een eer dat er een parochiaan 
tot priester werd gewijd in de kerk?  
Om recht te doen aan de geschiedenis van de Annakerk en de 
parochianen die er hun geloof hebben beleefd heeft een enthousiast 
team van vrijwilligers zich de taak gesteld een herinneringsboek te 
schrijven. Het boek zal tijdens de laatste viering in mei 2011 worden 
aangeboden aan de bisschop. Maar zo ver is het nog lang niet. Het 
boek moet eerst nog geschreven worden. Het team van vrijwilligers is 
begonnen met het verzamelen van notulen, vergaderboeken, foto’s, 
het uitspitten van archieven en het houden van interviews. Maar 
misschien zijn er in de regio (of ver daarbuiten) nog oud-parochianen 
of familieleden die herinneringen hebben, een grappige anekdote 
kennen of een vergeelde foto uit een schoenendoos vissen: laat het 
niet voor de geschiedenis verloren gaan! Uw verhaal, anekdote of 
foto: hoe onbelangrijk het u misschien lijkt, het kan net die ene 
ontbrekende schakel zijn, dus neem alstublieft contact op met de 
projectleider van het herinneringsboek, Harry Lammers. U kunt Harry 
bereiken via de telefoon: (020) 4964410, of via e-mail: 
harry.lammers [at] 12move.nl   
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Wat alle jongeren moeten weten 
 

 
Hé jij! Nee, jij daar... Ja, jij.  
Wist jij al dat de kerk hele leuke en zinnige activiteiten organiseert 
voor tieners en jongeren?! Nou niet meteen denken: kerk? Getsie! 
Daar moet je vooral stil zijn en met je armen over elkaar zitten. Nee 
hoor. Moet je toch even dit stukje lezen.  
Ja, jij. Want het gaat over jou en het is speciaal bestemd voor jou. Wel 
eens gehoord van Rock Solid bijvoorbeeld? Een club waar al een 
aantal tieners zich hartstikke thuis voelt. Naast pittige discussies over 
onderwerpen als alcohol of pesten op school is er ook volop tijd voor 
spannende avonturen. Zoals een nachtje slapen in de kerk. Kan.  
Ook zijn er filmavonden, waar na afloop boeiend wordt nagekaart 
over de film, natuurlijk met frisdrank en chips.  
En er is meer.  
Wat te denken van met z’n allen wandelen op het strand, pratend over 
school, het geloof, wat God voor jou betekent. Heb je wat aan Jezus of 
staat Hij wel erg ver van je af? Dat soort dingen. Of ga volgend jaar 
mee naar Madrid, om nog iets te noemen, mee naar de Wereld 
Jongerendagen.  
Wat nog meer? Je kunt ook mee zingen. Met Vivace bijvoorbeeld, het 
tienerkoor van de Augustinuskerk in Buitenveldert. Ja, ze zingen ook 
Michael Jackson of Halleluja van Lisa, maak je geen zorgen. Of je 
kunt besluiten wat dieper op het geloof in te gaan, via 
jongerencatechese, of zelfs via het Vormsel, je weet maar nooit.  
De kerken in jouw regio bieden het je allemaal aan. Kijk eens op hun 
sites. Of kom zaterdag 25 september om 19 uur alvast sfeer 
proeven tijdens de ‘startviering’ in de St. Augustinuskerk aan de 
Amstelveenseweg, tegenover café 1890. En sluit je aan bij De 
Vrienden van Amstelland.  
Het is wel duidelijk hè, je bent van harte welkom!      
 
Werkgroep De Vrienden van Amstelland   
Eind augustus zal de website van de regio Amstelland de lucht 
ingaan, waarop u alle regionale activiteiten kunt vinden waarbij 
ook informatie over het Jongerenpastoraat in de regio 

Amstelland. Want ook dit begint voorzichtig gestalte te krijgen. 
Aan het enthousiasme van de diverse begeleiders van 
jongerengroepen zal het niet liggen. Ze hopen in ieder geval met 
álle jongeren van de regio op zaterdag 25 september in de 
Augustinusparochie te beginnen met een startviering voor en door 
jongeren. Als ouders kunt u dit initiatief stimuleren. Voor alle 
jongeren zelf is het goed om te weten dat zij niet alleen gelovig in 
de wereld staan, maar dat er meerdere jongeren zijn die geloof en 
geloven belangrijk vinden.  

 
 

WERELDJONGERENDAGEN 2011 ´HASTA MADRID´ 
 

Van 10 tot en met 23 augustus 2011 worden in Madrid, Spanje de 
Wereld jongerendagen georganiseerd. Een groots opgezet event voor 
katholieke jongeren uit de hele wereld. Jongeren die al eens eerder de 
wereld jongerendagen hebben bezocht, zoals bijvoorbeeld in Sydney, 
Australië, een jaar geleden, zijn ontzettend enthousiast teruggekomen.  
Wat zijn de wereld jongerendagen? 

• Een groots opgezet event. Je ontmoet katholieke jongeren uit 
de hele wereld 

• Catechese, workshops, muziek en toneel  in allerlei talen 
• Pelgrimage en een keer slapen in de open lucht 
• Viering in de open lucht met de paus 
• Veilig gevoel; anderen zijn net als jou jongeren uit alle delen 

van de wereld die nadenken over zaken als, geloof, twijfel, wat 
te doen met je leven  

• Voor jongeren vanaf 16 jaar.  
 
Wie dit stukje leest zal vooral heel veel vragen hebben. In de komende 
periode zal er in de regio aandacht worden gegeven aan ‘Hasta 
Madrid’. Maar als je concrete vragen hebt, of foldermateriaal wilt 
hebben, stuur dan gerust een mailtje naar: rkkerkamstelland [at] 
gmail.com  
 
 
 



 14 

CATECHESE RONDOM HET DOOPSEL 
 

Je kind laten dopen is heden ten dage niet vanzelfsprekend. Het is een 
belangrijke beslissing en soms hebben ouders er lang over nagedacht. 
Om ouders, die besloten hebben hun kind te laten dopen, te 
ondersteunen is er catechese rondom het doopsel. Binnen het 
pastoresteam van de regio Amstelland hebben de pastores afgesproken 
om deze catechese voortaan regionaal te organiseren. Ouders die hun 
kind willen laten dopen kunnen gewoon, als vanouds met het 
parochiesecretariaat afspreken door welke pastor zij hun kind willen 
laten dopen en wanneer. Voorafgaand aan het doopsel zullen er echter 
voortaan ook twee (regionale) catecheseavonden worden 
georganiseerd, die bij toerbeurt door een pastor uit de regio wordt 
verzorgd. De avonden zijn 21 september en 5 oktober voor ouders 
die vanaf 1 september aangeven hun kindje te willen laten dopen. De 
ouders worden per brief voor de catecheseavonden uitgenodigd. Wie 
vragen heeft over de catecheseavonden kan een mailtje sturen naar: 
rkkerkamstelland [at] gmail.com maar u kunt uiteraard ook 
informatie verkrijgen bij het secretariaat van de Urbanuskerk en Kiki 
Kint, pastoraal werkster (4961320) 
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