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

Secretaris              Dhr. P. Theeuwes       6790774 
 

Beheer Gebouwen     Dhr. F. Assendelft                                    06-20302388 
 
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 

St. Urbanuskerk 145 jaar 
 
 

Naar aanleiding van een vraag naar de herkomst van de naam 
Urbanus, heb ik me onlangs wat verdiept in de geschiedenis van de 
kerken in Amstelland. De vragensteller meende dat de parochie van 
Ouderkerk in haar vroegste verleden St. Nicolaasparochie zou hebben 
geheten. In de boekenkast van de Cuyperskamer vond ik een boek uit 
1913 van de hand van J. C. van der Loos, ooit kapelaan geweest in 
Ouderkerk. De naam Van der Loos kende ik van Uitgeest, mijn vorige 
woonplaats, waar hij ooit pastoor was. Een eminent maar toch wel wat 
miskend kerkhistoricus, gevreesd om zijn gestrengheid, maar een man 
met een zeer grote kennis van de vaderlandse kerkgeschiedenis en als 
monseigneur opgeklommen tot geheim kamerheer van de paus.  
 
De tekst van het boek van Van der Loos is samengesteld uit datgene 
wat hij schreef voor de “bijdragen voor de geschiedenis van het 
Bisdom van Haarlem”.  Het is even heen bijten door de 
Oudnederlandse schrijfstijl, maar het is ontzettend boeiend en 
bovendien erg leuk om deze oude kerkgeschiedenis van Amstelland 
c.q parochie te lezen. Het vergt te veel tijd om de gehele geschiedenis 
weer te geven, maar een paar bijzondere zaken wil ik u niet 
onthouden. Zeker niet nu we in september het 145-jarig bestaan van 
het huidige kerkgebouw vieren. De parochie is echter veel en veel 
ouder.  
 
Al in 1105 spreken de geschiedkundige gegevens over Aemstelle dat 
‘onder den Utrechtsschen bisschop’ behoorde en ontvangt Aemstelle 
zijn eerste schout in de persoon van Wolfert, waarschijnlijk de 
stamvader der Van Aemstels. In 1200 behoort Aemstelle tot een der 
decanaten van Utrecht, blijkens een opgave omtrent de fiscale inning 
van vispenningen. Met zekerheid bestond het bisdom Utrecht –
destijds vele malen groter dan het huidige bisdom – al tegen het einde 
van de 7e eeuw.  
 
De plaatsnaam Ouder-kerk geeft aan, volgens Van der Loos, dat op de 
oudste kerk in Amstelland (Aemstelle), een tweede en jongere kerk 



 3 

gevolgd is, welke  stond ‘op eene in den bodem aangebrachte 
verhevenheid”, de plek waar de huidige Amstelkerk is gesitueerd. 
Daar zit ook symboliek achter, daar men ‘ten offer opwaarts kan gaan’ 
zoals Abraham en Salomon opwaarts gingen evenals Jezus op de 
Thabor en Calvarieberg. Maar het ligt voor de hand de kerk op een 
hogere plek te situeren om deze in een destijds moerassig en waterrijk 
gebied te beschermen tegen een hoge waterstand.  
 
Uit een begevingsbrief uit 1263, waarin de naam Ouderkerk 
voorkomt, blijkt dat door Albertus van Aemstelle inderdaad voor twee 
kerken in Amstelland schatting wordt opgebracht.  In 1274 vindt de 
staatkundige splitsing plaats van Aemstelle in Ouder-en 
Nieuweramstel, hoewel er tot 1300 nog gesproken werd over het 
ongedeelde Aemstelle. Niet alleen was Ouderkerk economisch en 
staatkundig middelpunt van Aemstelle, maar ook kerkelijk. Ouderkerk 
heeft dus zeer oude papieren. 
“Aan wien zij haar breede muren, choor en pijlers is verpligt; wie haar 
toren heeft gestigt’ is niet duidelijk, maar Van der Loos stelt met enige 
zekerheid dat de stichting van de kerk niet aan een der Van Aemstels 
toegeschreven kan worden, maar aan de aartsdiakens van de Dom 
(Utrecht) en van Oud-Munster. Zij gingen over de benoemingen en 
het ontvangen van diverse belastingen. Immers de bisschoppen waren 
destijds óók wereldheren en vorsten. Overigens werden vaak 
‘gheestelijcken verzorgers’ benoemd die (nog) niet gewijd waren. Ik 
waag op te merken dat mijn beroep dus oude papieren heeft!  
 
De oudste afbeelding van de kerk van Ouderkerk (met toren!) dateert 
van 1608, en zou een gravure zijn van Abram Rademaker, “geteekend 
naauwkeurig naar het leven”. Maar deze Abram blijkt pas in 1675 
geboren en in 1674 was de toren van de kerk afgewaaid ‘en zonder het 
gebouw zelf te beschadigen in het “papemeer’ geslingerd, destijds de 
benaming voor de huidige Driemond. De op fraai perkament gedrukte 
oudste afbeelding, waarvan ik een kopie bezit, bevat dus een foutje, 
want is getekend …………..Abram Rademaker.  
 
De naam Urbanus kom ik tegen als in 1787 de klokken van de 
inmiddels derde kerk hersteld moeten worden, waarvan de grootste 

klok de inscriptie ‘ Jhesus, Maria, Johannes, Urbanus, den patroon der 
oude roomsche parochiekerk’ draagt. Een grappig randschrift als men 
bedenkt dat de kerk in 1586 was overgegaan in de handen van de 
hervormden. De stem van de klok heeft dus twee eeuwen lang de 
protestanten opgeroepen tot het aanhoren van het Woord Gods onder 
o.a. de zegen van Maria en Sint Urbanus.  
 
Naast allerlei wetenswaardigheden over Aemstelle en haar kerken 
beschrijft Van der Loos voorts zeer nauwkeurig de grenzen van de 
parochie en deze zijn tot op de dag van vandaag bijna dezelfde, en zij 
omvatten nog steeds een behoorlijk uitgestrekt gebied.  
Ik heb van het lezen van het boek erg genoten. Ik ga het zeker nog 
eens herlezen en dan met de pen in de hand om de meest markante 
bijzonderheden te noteren. En wie weet duik ik na mijn pensioen nog 
eens de archieven in van Amsterdam en van de beide bisdommen 
Utrecht en Haarlem om een en ander op te sporen.   
 
De geschiedenis van het huidige gebouw, 145 jaar oud, was mij 
bekend want daarin heb ik me verdiept toen ik negen jaar geleden 
werd aangesteld in Ouderkerk. Maar ook hier kwam ik weer 
interessante en mij onbekende dingen tegen. Zo kwam ik de tekst 
tegen die –onleesbaar – onder het beeld van de Goede Herder 
gebeiteld staat, het beeld dat in de voorgevel van de pastorie is 
ingemetseld. Wil iemand deze letters opvullen met watervaste verf: hij 
of zij is zeer welkom, maar dient geen hoogtevrees te hebben. Zo ook 
dat wij in 1853 tot hoofdplaats van het decanaat Amstelland werden 
verheven met pastoor van der Aa als ‘eersten Deken’. Tot het 
dekanaat behoorden Diemen, Bovenkerk, Buitenveldert, 
Duivendrecht, Kwakel, Kudelstaart, Nes en Swaluwebuurt, Osdorp en 
zelfs Muiden, Nederhorst ten Berg en Weesp.  
 
Het parochiele Armbestuur werd in 1855 opgericht en onder pastoor 
Conradus Rijp werd door de parochianen een bedrag van 5000 gulden 
opgebracht voor de bouw van een nieuwe pastorie, de huidige. 
Eenzelfde bedrag schonk Rijp uit eigen middelen, dus geheel 
onbemiddeld was deze pastoor bepaald niet. Rijp was het ook die met 
zijne kerkmeesters de opdracht gaf aan ’den jeugdigen en veel-
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belovenden architect Dr. P.J.H. Cuypers’. De pastorie mocht in 
begroting niet de 20.000 gulden te boven gaan, welk bedrag door de 
toenmalige bisschop te ‘grootsch en te duur “ werd geacht voor een 
dorpspastorie. Tot drie maal toe heeft de architect een nieuw ontwerp 
moeten maken en de pastorie is uiteindelijk gebouwd voor de som van 
15.500 gulden. Overigens is alles bepaald niet vlekkeloos verlopen 
want bij de aflevering werden ‘de grootste onaangenaamheden’ 
aangetroffen. Ze zijn heden nog bespeurbaar!  Aan de bouw van onze 
huidige kerk is zelfs koning Willem III nog te pas gekomen om 
toestemming tot bouwen te geven. Ook aan de bouw van de kerk 
schonk pastoor Rijp respectievelijk 25.000 gulden en 15.000 gulden 
voor de bouw van de toren. Blijkens de definitieve afrekening heeft de 
kerk in totaal fl. 90.418, 72 gekost.  
 
Mooi is het om te lezen hoeveel parochianen zich in de daarop 
volgende jaren hebben beijverd om de kerk te verfraaien en allerlei 
kostbare zaken te financieren zoals het Caecilia-rosetraam boven het 
orgel, het orgel zelf (8560 gulden!) , de klokken (Salvator, Maria en 
St. Jozef), het vieringklokje genaamd Donatus (patroon tegen brand en 
onweer!), een Lieve Vrouwebeeld, met goud geborduurde kazuifels 
enz.  Dan duiken namen op als Snel, de Lange en van der Kroon. De 
zeven fraaie gebrandschilderde ramen in het priesterkoor, wederom 
geschonken door parochianen, stammen uit 1877 en hebben 550 
gulden per venster gekost!  
 
Van der Loos spreekt ook over een zilveren monstrans, een 
Bijbelboek met gouden sloten, kroonluchters naar ontwerp van 
Cuypers en nog meer zaken die zich helaas niet meer in het bezit van 
de kerk bevinden. Zo ben ik naarstig op zoek naar een 
gebrandschilderd ‘rosetvenster boven den hoofdingang met een 
voorstelling van de Goede Herder’, maar kan geen rosetvenster vinden 
boven de hoofdingang. En waar zijn toch de gravures en geschilderde 
portretten gebleven die in de loop der jaren van de pastoors zijn 
gemaakt?  
En ik lees dat Jan Timmer sr. de muurschildering bekostigt om het 
hoofdaltaar, voorstellende ‘de wachters rondom ’s Heeren troon’. Dus 

dat zit er onder de witte verf! Jammer dat we er nog steeds geen foto’s 
van bezitten……… 
 
Heel leuk om te lezen, dat voor de bouw van de eerste parochiale 
school in 1888 de laagste inschrijver was: Th. Kint uit Amsterdam. 
Ongetwijfeld familie daar Th. een echte familienaam is (ook van mijn 
echtgenoot) en ‘de Kinten’ in de 19e eeuw vanwege economische 
redenen vanuit Zeeuw-Vlaanderen naar Amsterdam zijn getrokken. 
Overigens heeft hij de afbouw van de school uiteindelijk niet gedaan, 
want ‘toen het op onderteekening aankwam van het contract, trok des 
aannemers eerste en meest soliede borg zich terug, zoodat de 
vergunning geen voortgang kon hebben’.  
 
Een klein stukje geschiedenis naar aanleiding van één vraag! Met 
dank uiteraard aan pastoor Van der Loos. Reden te meer om het 145-
jarig bestaan van het kerkgebouw op 8 en 9 september feestelijk te 
vieren. Weliswaar niet met de grote en kostbare geschenken uit het 
verleden die bij iedere feestgelegenheid werden aangeboden, maar wél 
waardevol als we dit feest samen vieren met elkaar, jong en oud. Een 
feest in de lange traditie van de bijzondere Urbanusparochie. 
 
Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten en begroeten, 
Met hartelijke groet 
 
Kiki Kint, pastoraal werkster.  
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Afscheid penningmeester 
 
Deze zomer heeft de heer N. Wolffenbuttel afscheid genomen als 
penningmeester van het parochiebestuur.  
 
In deze functie heeft hij zich hard gemaakt voor een goed financieel 
beleid van de parochie met het oog op de toekomst.  
 
Ook heeft hij zich ingezet voor het behoud van de Urbanuskerk in 
Ouderkerk door veel werk te verrichten met betrekking tot het hele 
project van verkoop van de grond en de plannen daarvoor.  
 
De heer Wolffenbuttel heeft echter aangegeven dat de langdurige gang 
van zaken rondom het project, de onzekerheden, de moeilijke 
beslissingen die nog genomen moeten worden, niet meer met plezier 
worden ervaren.  
Hij heeft dan ook besloten om geen verdere verantwoordelijkheid 
meer te willen nemen als bestuurder.  
Uiteraard betreuren wij dit besluit zeer. 
 
Gelukkig gaat de heer Wolffenbuttel gewoon door als vrijwilliger in 
de stichtingen en de parochie. 
 
Ook zal de heer Wolffenbuttel het penningmeesterschap zorgvuldig 
overdragen aan zijn opvolger. 
 
Het parochiebestuur is momenteel in gesprek met 2 Ouderkerkse 
kandidaten om de functie van penningmeester over te nemen. 
 
Het parochiebestuur wil hierbij de heer Wolffenbuttel nogmaals 
bedanken voor zijn jarenlange energieke en deskundige inzet. 
 
 
 
 
 
 

Beste parochianen 
 
Het is u bekend dat de Urbanusparochie bezig is met het verkopen van 
gronden aan Van Amt Projectontwikkeling B.V.  De ontwikkelaar zal  
zorg dragen voor het ontstaan van een nieuw gemeenschapshuis voor 
de parochie, de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats en 
het upgraden van de pleinen, parken een tuinen. 
In de laatste weken is een belangrijke stap voorwaarts gezet. 
Er wordt momenteel door partijen aan een intentieovereenkomst 
gewerkt. De gemeente en Van Amt/parochie streven er samen naar, 
dat deze overeenkomst in september als concept ter tafel ligt en dat zij 
in definitieve vorm in oktober bij de gemeenteraad kan zijn.   
 
Na het sluiten van de bedoelde overeenkomst zullen alle benodigde 
verdere stappen in de richting van de daadwerkelijke realisatie van het 
project  voortvarend gezet kunnen worden. 
In een intentieovereenkomst zoals in de maak is, worden afspraken 
gemaakt over vrijwel alle aspecten van een te realiseren project. 
  
1 ) Het begint er bijvoorbeeld mee dat partijen kennis nemen van 
elkaars programma’s van eisen en dat zij elkaars standpunten 
respecteren en samen uitspreken hoe zij dat wat voor hen van belang 
is in een bouwplan zullen vorm geven. 
  
2 ) Partijen maken ter zake procesafspraken  - de te bespreken thema’s 
worden benoemd -  wie doet er wat - welk tempo wordt er 
aangehouden en hoe en wanneer worden besluiten genomen.  
Het is in ieder geval de bedoeling van partijen de relevante items met 
elkaar goed te bespreken en ter zake samen uitvoerbare besluiten te 
nemen. 
 
De stedenbouwkundige uitgangspunten komen daarom uitputtend ter 
sprake en daar wordt overeenstemming over bereikt en samen worden  
besluiten genomen over nog een veelheid van  zaken. Zoals over de 
benadering van het maaiveld, de gebiedsontsluiting, het parkeren, de 
woontypologie, de gebouwtypologie, de maximale hoogte, de 
dakvormen, eventueel in het gebied benodigde aanvullende 
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omstandigheden als bijvoorbeeld watercompensaties, 
grondruil/grondtransacties, het bestrijden van de kosten die partijen 
maken en nog veel meer, wordt met elkaar overeenstemming bereikt. 
 
Het doel is te komen tot een door B&W te vergunnen plan en 
kostenafspraken in de zin van Grex-titel Wro (alles ineen: anterieure 
overeenkomst) te maken. 
Als deze overeenkomst vorm heeft gekregen ligt de weg open om tot 
verdere invulling van de plannen te komen.  Voor de projectdelen die 
rechtstreeks betrekking hebben op  de belangen van de parochie,  
wordt op korte termijn een klankbordgroep geformeerd. 
 
Het is bekend dat de noodzaak van verkoop van de gronden 
samenhangt met de ontwikkelingen in de R.K. kerkregio Amstelland. 
Het voortbestaan van de parochie op lange termijn is in het geding. 
De huidige ontwikkelingen in de regio houden in, dat het streven is 
om in 2017 tot één parochie te komen. Voor Ouderkerk zou dit 
betekenen dat zij ophoudt te bestaan als zelfstandige parochie maar als 
geloofsgemeenschap wordt Ouderkerk dan onderdeel  van de parochie 
Amstelland. 
Momenteel is er in de regio geen duidelijk beeld over hoe die ene 
parochie vorm moet krijgen.             
 
Het streven van onze parochie is echter, om zo lang mogelijk een 
geloofsgemeenschap in Ouderkerk te behouden. Met de verkoop van 
de gronden  hopen wij ons voortbestaan als zelfstandige parochie  
veilig te kunnen stellen: wij verkrijgen de benodigde financiële 
zekerheid, behouden een sterke geloofsgemeenschap en de pastorale 
zorg zal verzekerd zijn. Deze eisen stelt het bisdom aan een parochie.  
 
Wij hopen u met dit bericht op de hoogte te hebben gebracht van de 
stand van zaken en van de ontwikkelingen met betrekking tot de 
Urbanusparochie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het parochiebestuur 

 
Familieberichten 

 
 

15 juli werd door het doopsel opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap 

Hanna Elisabeth Cornelia Astrid, 
dochter van Olivier van Hirtum en Astrid Janssen, 

  Goudplevier 4. 
 

Op 14 augustus werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen 
Joane Marie Hao Leroy, 

dochter van Jehan Leroy en Tram Huong Duong, 
Heemraad 5. 

 
Moge beide meisjes opgroeien op de weg van Jezus als blije en 

gelukkige kinderen. 
 
 
 
 
 

Op 12 juli jl. werd in een feestelijke viering het kerkelijk huwelijk 
ingezegend van 

Olaf Terhaar sive Droste en Shakira Weetink,  
woonachtig in Amsterdam. 
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In memoriam 
 
 

 
V 

Op 9 juli overleed thuis in haar vertrouwde omgeving Elisabeth 
Baetings-Bunnik in de leeftijd van 90 jaar. Deze kleine, maar sterke 
vrouw was de spil van haar gezin: zorgzaam en lief voor haar kinderen 
en kleinkinderen. Hoewel haar laatste levensjaren getekend werden 
door ziekte, gaf zij nooit de moed op en bleef genieten van alle grote 
en kleine dingen die op haar weg kwamen. In een persoonlijke uitvaart 
werd op 13 juli van haar afscheid genomen in een druk bezochte 
viering, waarna zij begraven werd bij haar man op ons kerkhof. Moge 
zij beiden de vreugde genieten bij hun Schepper op wie zij haar hele 
leven vertrouwd heeft.  
 
 

 
V 

Op 14 juli overleed Jan van der Lee uit de Waver in de leeftijd van 
90 jaar. Dáár op boederij Bouwlust lag zijn leven verankerd, te 
midden van de polders de vele neven en nichten van hem. Een best 
leven, zoals hij zelf zei. Maar bij het klimmen der jaren kwamen ook 
de ongemakken: slecht zien en slecht lopen. Het viel Jan zeker niet 
mee, maar toch was er nog heel lang het genieten van aandacht, zijn 
pruimtabak, goed eten en een borreltje op zijn tijd. Het laatste half jaar 
nam de gezondheid van Jan langzaam af: de bedstee werd ingeruild 
voor een bed in de kamer en het lopen werd steeds moeilijker totdat 
het écht niet meer kon. De laatste weken werden in bed doorgebracht 
tot het moment dat Jan zich overgaf aan de dood. 
Op 18 juli werd er afscheid van hem genomen en werd hij begraven 
bij zijn familie op ons kerkhof. Moge hij de rust en vrede gevonden 
hebben.  
 

9 september 145 jaar Urbanuskerk 
 

feestelijke viering om 10.00 uur met alle koren 
 

‘Ga open en laat je raken!’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het is een viering voor jong en oud, voor nieuwe 
parochianen, voor belangstellenden, ouders van 
de dopelingen, communicanten, bruidsparen, alle 

werkgroepen, kortom: 
 voor iedereen 

Er is in de kosterswoning een kindercrèche 
aanwezig, dus iedereen die wil komen, kán 

komen. 
Na de viering brunch in de tuin (bij goed weer) of 

in het Gezellenhuis.  
 

Voor kinderen is er een gevarieerd kinderfeest 
 

Welkom-Welkom-Welkom-Welkom 
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Kinderfeest 
 

 
Op zondag 9 september organiseren we een kinderfeest  

in het licht van 145 jaar Sint Urbanuskerk.  
Na de feestelijke eucharistieviering maken we ons op voor 

een heus kinderfeest, compleet met speurtocht vanaf  
 ± 11.30 tot ….. 

 
De eerste plannen zijn gemaakt, maar voordat we deze 
kunnen uitrollen, willen we eerst een indruk krijgen op 

hoeveel kinderen we kunnen rekenen.  
Ook ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s worden 

uitgenodigd mee te komen doen. 
 

Wil je meedoen? Geef je dan voor 1 september op.  
Ook helpers zijn welkom om zich op te geven.  

Zo wordt het een 
 
 
 
 
 
 

feest voor iedereen! (ysaan06@gmail.com o.v.m. kinderfeest) 
 
 

   
 
 
 

Urbanus Lunchtijd Concert 
28 september 
 
Op vrijdag 28 september, 12.30-13.00 uur zal in de St. 
Urbanuskerk een lunchtijdconcert gegeven  

                                 worden door Henk Verhoef (orgel) en 
                  Franc Polman (viool) 
 
Henk Verhoef studeerde orgel in Amsterdam en Parijs. Hij werd 
prijswinnaar bij verscheidene concoursen. 
Hij gaf concerten in Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Italië en de VS. 
Hij is docent aan het Conservatorium van Amsterdam, organist van de 
Oude Kerk en de Vrije Universiteit en de beheerder van de orgels in 
de Nieuwe Kerk. 
Behalve organist is Henk Verhoef ook dirigent en beiaardier. Hij leidt 
Camerata Oude Kerk en bespeelt als stadsbeiaardier de oudste beiaard 
ter wereld in Monnickendam. 
 
Franc Polman studeerde viool in Amsterdam. 
Hij gaf concerten in binnen- en buitenland. 
Als concertmeester van Musica ad Rhenum en Nova Stravaganza 
(Keulen) maakt Franc Polman vele cd-opnamen. Hij is actief in het 
Aeole Broken Consort en in kamermuziek-ensembles zoals het 
Schuppanzigh Quartett en het Nepomuk Fortepiano Quintet.  
Ook neemt hij regelmatig deel aan de projecten van het Orkest van de 
Achttiende Eeuw. Franc Polman bespeelt een viool van Hendrik 
Jacobs (Amsterdam, 1701). 
 
Het programma wordt via de gebruikelijke media vooraf bekend 
gemaakt. 
Na afloop kan er onder het genot van koffie en thee worden nagepraat. 
De toegang tot het concert is gratis. 
Om de onkosten te bestrijden wordt er een deurcollecte gehouden. 
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LITURGIE AGENDA 
 
 
 
Datum Tijd  Voorganger                      Plaats 
 
25-08   18.30 uur  Pastor K. Kint p.w.     Theresia  Zorgcentrum 
26-08   10.00 uur  Pastor K. Kint p.w.                  St. Urbanuskerk 
 
 
01-09    19.00 uur Pastor G.van Tillo                     St. Urbanuskerk 
02-09  10.00 uur  Pastor K.Kint p.w                     St. Urbanuskerk 
 
 
08-09 18.30 uur  Pastor  G.van Tillo     Theresia  Zorgcentrum 
09-09 10.00 uur  Pastor G.van Tillo/K.Kint p.w St. Urbanuskerk 
 
 
15-09 19.00 uur  Pastor G.van Tillo                     St. Urbanuskerk 
16-09 10.00 uur  Pastor K.Kint /Ds.J.de Heer      St.Urbanuskerk 
 
 
22-09 18.30 uur  Pastor G.van Tillo     Theresia  Zorgcentrum 
23-09 10.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
 
 
29-09   Geen Viering 
30-09   10.00 uur  Pastor K.Kint p.w                     St. Urbanuskerk 
 
 
06-10 19.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
07-10 10.00 uur  Pastor G.van Tillo                    St. Urbanuskerk 
 
 
 
 

SEPTEMBER 2012 
 
 
 
Bijzonderheden              Muzikale invulling 
 
              
              Caeciliakoor 
 
 
 
                   Samenzang 
 
 
 
Startviering – 145 jarig bestaan         3 koren 
 
 
Vredesweekend 
                                                                St.Caeciliakoor/Capella Nova 
 
                    
 
                                                                                            Gregoriaans 
                                                                     
 
 
                 Samenzang 
 
 
 
                        ‘t Kwetternest 
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KLEDINGINZAMELING 

 
De traditionele inzameling van gedragen kleding voor, 

 
“MENSEN IN NOOD” 

 
wordt dit jaar gehouden op 

 
dinsdag 25 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 (2011) werd 2500 kg ingebracht!  
Dit jaar??? 
 
Bedenk wel: ‘MENSEN IN NOOD’ doet heel goed werk! 
 
Riet Hilhorst-Picavet, 
werkzaam op het secretariaat St. Urbanusparochie 
 

 
 
 
 
 

Programma “Op Adem Komen” 2012-2013 
meditatieve woensdagavonden in Ouderkerk aan de Amstel 

 
 
Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, 
snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van 
stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan 
het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichter 
bij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en 
tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.  
Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om in verbinding 
met je hart en verlangen, tot verstilling, concentratie en aandacht te 
komen. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het 
uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn (‘mindfullness’). 
Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven 
staan. 
Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in 
jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en 
tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. De ervaring leert 
dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de 
onderlinge verbondenheid stimulerend werkt. 
 
In 2011 zijn wij gestart met de meditatieavonden en gezien de 
belangstelling vorig jaar hiervoor starten we het nieuwe seizoen weer 
met deze boeiende avonden  
Vanaf 12 september 2012 tot en met 6 februari 2013 bieden de 
oecumenisch samenwerkende Urbanuskerk en Amstelkerk in 
Ouderkerk aan de Amstel iedere woensdagavond om 20.00 uur een 
meditatieve bijeenkomst van een klein uur aan onder de noemer:  ‘Op 
Adem Komen’  met een telkens variërende invulling.  Onder het 
programma van het nieuwe seizoen, kunt u enige uitleg hieromtrent 
lezen.    
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 ‘Op Adem Komen’ met een lectio divina 
Vanuit de stilte en de ontspanning van het lichaam, wordt een 
inspirerende tekst enkele malen gelezen, met enkele vragen en 
momenten van stille meditatie. 
‘Op Adem Komen’ met een loopmeditatie 
In de stille ruimte van de kerk op het ritme van je adem stap voor stap 
helemaal tot rust komen. 
 
‘Op Adem Komen’ door te zingen 
Vanuit de stilte komt pianomuziek op en volgen we met onze adem de 
cantor in zang waarover je jezelf verwondert.  
 
Het zijn nadrukkelijk open avonden, waarin ieder welkom is. Je hoeft 
je niet aan te melden en er is geen toegangsprijs. De avonden worden 
georganiseerd door de Werkgroep Vacare (onderdeel van de Raad van 
Kerken Ouderkerk).  
 
 
Amstelkerk 
12 september  gezongen meditatie   Laurens de Boer 
19 september  meditatie met Latifagebed Jos de Heer  
26 september  ignatiaanse meditatie  Jos de Heer 
  
 
St. Urbanuskerk 
3 oktober  loopmeditatie    Kiki Kint  
10 oktober   lectio divina   Marita Melchers 
17 oktober   gezongen meditatie  Laurens de boer 
24 oktober  loopmeditatie   Kiki Kint  
31 oktober  icoonmeditatie  Jos de Heer 
  
Amstelkerk   
7 november   lectio divina   Marita Melchers 
14 november   meditatie met het Jezusgebed  Jos de Heer  
21 november    lectio divina   Kiki Kint  
28 november  gezongen meditatie  Laurens de Boer 
St. Urbanuskerk    

5 december  icoonmeditatie   Kiki Kint 
12 december   lectio divina   Jos de Heer  
19 december   loopmeditatie   Kiki Kint  
 
 
Amstelkerk 
9 januari  lectio divina   Marita Melchers 
16 januari   meditatie met Latifagebed Jos de Heer  
23 januari   ignatiaanse meditatie  Jos de Heer  
30 januari   gezongen meditatie  Laurens de Boer
  
 
St. Urbanuskerk 
6 februari   lectio divina   Kiki Kint 
  
 
Twee keer een nagesprek op 31 oktober 2012 (Cuyperkamer) en 6 
februari 2013 (Cuyperkamer) 
 

Diverse meditaties 
 

Ignatiaanse meditatie 
- een verhaal intens beleven met hart, verstand en zintuigen 
In deze meditatievorm gaat het erom een Bijbelverhaal te beleven met 
al je zintuigen, je hart en verstand. Je leeft je in in het verhaal en bent 
zelf in het verhaal aanwezig, je gaat er zelf deel van uitmaken. Het 
verhaal wordt jouw verhaal. Je probeert te zien wat er gebeurt, je hoort 
de geluiden die er klinken, wat er gezegd wordt,  je ruikt de geuren, je 
proeft wat er te smaken valt, je voelt een aanraking. 
 
Meditatie met een icoon 
- meditatief schouwen van het geheim dat niet in woorden te vatten is 
Iconen zijn vensters op de eeuwigheid, het goddelijke, God. Ze zijn 
gemaakt om mensen toegang te verlenen tot het hemelse mysterie van 
de Onzienlijke. 
Lectio Divina 
- een inspirerende tekst om op adem te komen  
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Een hele oude kloostertraditie om de Bijbel op spirituele wijze te 
lezen en daarin God te zoeken. Letterlijk betekent ‘lectio divina’ 
goddelijke lezing. Deze eeuwenoude traditie met zijn vier stappen 
vormen we op eigentijdse wijze om door allerlei inspirerende teksten 
te gebruiken om op adem te komen. 
Gezongen meditatie 
- op adem komen door te zingen 
We zingen meditatieve liederen als adem voor de ziel.  
De liederen uit Taizé en Iona staan in al hun eenvoud bekend om hun 
zeggingskracht en emotionele toegankelijkheid. Het zingen van deze 
liederen kan de poorten openen naar jezelf en naar God. 
Loopmeditatie 
- om op adem te komen door met je hele lijf te bewegen in een 
inspirerende ruimte 
Zonder dat je doelgericht ergens naar toe moet, beweeg je vrij in de 
ruimte. Je voelt de grond, ademt, ruikt en voelt. Alles laat je los op 
deze stille weg. 
Meditatie met het Jezusgebed 
-een mantra als rustpunt en houvast in je leven 
Een eeuwenoud mantragebed dat dagelijks door miljoenen mensen 
gebeden wordt: ‘Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over 
mij’. Door het als een mantra te herhalen kan het helpen ons innerlijk 
stil te maken, onze aandacht te richten en tot adem in ons leven te 
worden, een rustpunt waar je altijd naar terug kunt keren.  
Meditatie met het Latifagebed 
-met woord en gebaar loslaten en ontvangen 
Een gebed of meditatie afkomstig uit het soefisme waarin je 
verschillende woorden uitspreekt, bewust ademhaalt en met je handen 
plaatsen van je lichaam aanraakt. Het helpt je in contact te komen met 
wat er in je leeft en wat je beweegt. 
 
 
 
 
 
 

Bezielde mensen leven met passie en handelen 
met verstand  

 
Misintenties voor de maand September 2012 

 
Zaterdag 01 september 19.00 uur en Zondag 02 september 10.00 uur 
Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, 
overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-
Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, Bep Baetings-Bunnik, 
Jan v.d.Lee. 
 
 
Zondag 09 september 10.00 uur 
Jan Compier, Sophie Kea, Jos Schrama, Dora v.d.Maagdenberg-
Jansen, André Caminada, Piet Timmer, overleden fam.Wolffenbuttel-
Ripken 
 
Zaterdag 15 september 19.00 uur en Zondag 16 september 10.00 uur 
Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders v.d.Kroon-
Kemphorst, Sophie Kea, Cathrien Droog-van Tol, Miep de Zwart-
Braat, Overleden fam. van Wees-Kolk 
 
 
Zondag 23 september 10.00 uur 
Voor degenen die het moeilijk hebben. 
Kees Leeflang, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Elena 
Kruishaar-Demtschenko, Maria van Rijn-Pappot. 
 
 
Zondag 30 september 10.00 uur 
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van 
Tol-van Nes, To Out-Fritschy en Jan Out, Ben Vergouw, Rie van 
Blokland-de Waal, Jan Compier, overleden fam.Wolffenbuttel-Ripken 
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Gesprek bij de koffie. 
 

op donderdag 27 september om 10.00 uur 
bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. 

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, 
ongeloof en ons eigen leven. 

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie. 
 

 
 

 
Oecumenisch Woensdagochtendgebed. 

 
Midden in de week, 

midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, 
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, 

maar drukke  leven,is er iedere woensdagmorgen 
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. 

(september in de Amstelkerk) 
Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen,  

om tot jezelf, om tot de ander en God te komen. 
De kerk is open om 8.30 uur. 

De gebedsviering duurt van  8.45 tot 9.00 uur. 
 

 
 

Schoonmaken kerk. 
 

Woensdagmiddag 5 september om 13.00 uur 
gaan we de kerk weer schoonmaken 

Daarna  gezellig  koffiedrinken 
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!! 

 

Vredesweek 2012: 15 – 23 september 
 
In de derde week van september organiseert IKV Pax Christi jaarlijks 
de Vredesweek. Tijdens de week wordt stilgestaan bij het thema 
vrede. Vaste onderdelen van de Vredesweek zijn de Vredeszondag, 
(viering in kerken op de eerste (of tweede) zondag van de 
Vredesweek) en de Nacht van de Vrede op 21 september, tevens 
Internationale Dag van de Vrede. De Vredesweek wordt sinds 1967 

jaarlijks georganiseerd. 
Sinds 2011 heeft Nederland 
tijdens de Vredesweek een 
Minister en staatssecretaris van 
Vrede. Ministerie van Vrede. 
Vorig jaar viel deze eer Jan 
Terlouw en Petra Stienen ten 
deel. Het tweetal trok door het 
land om diverse 
Vredesweekactiviteiten bij te 
wonen, georganiseerd door 
lokale ‘Ambassades van 
Vrede’. Het Ministerie van 
Vrede 2012 wordt later bekend 
gemaakt. 
 
De Vredesweek 2012 heeft als 
thema ‘Powered by Peace’ en 

vraagt aandacht voor geweld en onrecht rond het delven van 
grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak 
de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. 
 
On Ouderkerk vieren de Amstelkerk en de Ubanuskerk dit 
traditiegetrouw sámen en wel op zondag 16 september in de 
Urbanuskerk. De beide koren –Capella Nova en St. Caeciliakoor – 
zullen deze gebedsviering muzikaal ondersteuenen. Ds. jos de Heer en 
Kiki Kint, p.w. zijn de voorgangers in deze viering. Van harte welkom 
om samen vrede te vieren en aan vrede te werken.  
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Bijbelwerkplaats. 

 
De bijbelwerkplaats begint weer op  

11  september om 20.00 uur, 
daarna de dinsdagavonden 9/10, 13/11 en 11/12.  

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 
‘hier en nu’, het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over 

te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan,  
is van harte welkom. 

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. 
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af. 

 
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. 

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

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31. 
 
 

 
 
 
 
 

Bericht van de redactie. 
 

De kopij voor de  Parochiebladen kunt u inleveren: voor 
oktober         18 september 
november       16 oktober 

december/januari (=dubbelnummer!) 20 november 
 

E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com 
 
 
 

Heilige Familie en Drievuldigheid 
 
In de zeventiende eeuw wordt de heilige Familie voorgesteld als een 
aardse drievuldigheid in relatie tot de hemelse. Jezus, Jozef en Maria 
staan frontaal en horizontaal. Meestal houden de ouders het kind Jezus 
bij de hand vast, alsof ze samen aan het wandelen zijn. Dit verwijst 
naar bijbelse gegevens, de terugkeer uit Egypte waarheen ze gevlucht 
waren of uit Jeruzalem waar het  kind Jezus was achtergebleven. 
Tegelijk is in de voorstelling de hemelse drievuldigheid verticaal 
aanwezig. Boven bevindt zich God de Vader in de hemel, onder Hem 
de heilige Geest in de gedaante van een duif en Jezus als mens en  
Gods Zoon staat onderaan op gelijke voet met Maria en Jozef.  
Jean Gerson, de kanselier en theoloog van de universiteit van Parijs, 
noemde in 1416 voor het eerst de heilige Familie ‘een drievuldigheid 
die bewonderd en vereerd moet worden’. Kort hierna zegt een hymne: 
‘O vererenswaardige drievuldigheid. Jezus, Jozef en Maria, die God 
verbonden heeft door de eendracht van de liefde.’ Latere theologen 
werken de uitspraak van Gerson verder uit. Maria gelijkt op God de 
Vader, omdat ze beiden Gods Zoon hebben voortgebracht. In het 
leven van Jozef speelde volgens de legenden de heilige Geest als duif 
een belangrijke rol.  
 
De heilige Familie als aardse 
drievuldigheid in relatie met de 
hemelse of goddelijke is vanaf de 
zeventiende eeuw een 
standaardvoorstelling geworden. In veel 
kerken hangt of hing zo’n schilderij. Of 
er stond een groepsbeeld. Soms werden 
God de Vader en de heilige Geest 
weggelaten, maar de heilige Familie als 
aardse drievuldigheid blijft. Veel 
parochies hadden naast een 
Mariacongregatie voor vrouwen een 
aartsbroederschap van de heilige 
Familie voor mannen en de genoemde 
voorstelling verwees naar hun patroon. Vrome prentjes hadden gretig 
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aftrek, soms met het korte gebed: ‘Jezus. Maria en Jozef, verlicht ons., 
kom ons te hulp, maak ons zalig. Amen  (Eenmaal daags 200 dagen 
aflaat voor de leden van het genootschap der H. Familie. Paus Leo 
XIII, 20 juni 1902).’ De devotie tot de heilige Familie is sterk 
afgenomen. Onze korte beschouwing verduidelijkt een stukje van het 
vroegere rijke roomse leven en kan enig licht werpen op een bepaalde 
voorstelling die nog steeds aanwezig is in kerken en kapellen. 
 
Toon Brekelmans, Kerkhistoricus 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGISCH JAAR 
 

Mariafeesten 
 
 
De maand september wordt gekenmerkt door drie dagen waarop de 
heilige maagd Maria, de Moeder des Heren, in de liturgie wordt 
herdacht. Allereerst wordt op 8 september haar geboorte gevierd: zij is 
de dochter van de heilige Anna en de heilige Joachim (dezen worden 
in de liturgie herdacht op 26 juli). De viering van Maria’s geboorte 
wordt gevolgd door een vrije gedachtenis van haar naamgeving op 12 
september - een gedachtenis die weer mogelijk gemaakt werd door 
paus Johannes Paulus II. Op 15 september tenslotte gedenkt de kerk 
de maagd Maria als de moeder van smarten vanwege het vele lijden 
dat haar ten deel gevallen is, zoals haar bij de opdracht van Jezus in 
tempel voorzegd is door de wetgetrouwe en vrome Simeon: ‘en uw 
eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’ (Lc. 2, 35 - 
openingstekst en evangelie op 15 september).  
 
Teksten van de Eucharistie  

 
Op de feestdag van Maria’s geboorte wordt in de liturgie met vreugde 
verkondigd dat de heilsbelofte die in het paradijs gedaan is, in 
vervulling is gegaan, ‘want uit Maria is opgegaan de Zon van de 
gerechtigheid, Christus onze God’ (openingstekst en alleluiavers). De 
geboorte van de heilige Maagd maakt immers voor de gelovigen het 
begin zichtbaar van de verlossing. Dat door de viering van dit feest in 
hen de innerlijke vrede versterkt wordt, is daarom de smeekbede in het 
openingsgebed. De geboorte van Maria, waarover de 
kerkgemeenschap zich bijzonder verheugt, was een teken van hoop 
voor heel de wereld en de dageraad van het heil (gebed na de 
communie). Want ‘de Maagd zal een zoon ter wereld brengen, die zijn 
volk zal redden uit hun zonden’. (communietekst).  
Schriftlezingen  
 
De evangelielezing is ontleend aan het begin van het evangelie van 
Matteüs, waarin een engel van de Heer aan de verloofde van Maria, de 
heilige Jozef, verschijnt. Aan Jozef wordt meegedeeld dat het kind in 
de schoot van Maria van de heilige Geest is en dat Jozef aan dit kind 
de naam Jezus moet geven. Als verklaring voor deze naam zegt de 
engel: ‘Want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.’ Daarmee wordt 
de betekenis aangegeven van Jezus’ naam. De schriftpassage eindigt 
met een citaat uit het boek van de profeet Jesaja waarin gezegd wordt 
dat de Zoon van Maria de Immanuël is, de God met ons. In de eerste 
lezing uit de profetie van Micha wordt van Jezus gezegd dat Hij ‘een 
man van vrede’ zal zijn, want de Heer zal zijn volk niet langer aan hun 
lot overlaten ‘dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft’.    
 
E. de Jong 
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KERK EN JODENDOM 
 
Impulsdag ‘Zorg voor de Wereld’ in jodendom en christendom 
 
Elk jaar wordt op 17 januari de Dag van het Jodendom georganiseerd 
in de Rooms-katholieke parochies in Nederland. Met deze dag 
verdiepen we ons in de joodse wortels van ons geloof. Tevens willen 
de dialoog met het levende jodendom bevorderen. Om deze dag goed 
vorm te geven wordt op 23 oktober een impulsdag georganiseerd over 
het jaarthema 'Zorg voor de Wereld'. 
 
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. Zo begint het bijbelse 
scheppingsverhaal, het verhaal over de mens in de wereld. De eerste 
hoofdstukken van de Bijbel maken duidelijk dat God de mens bedoeld 
heeft als een verantwoordelijk wezen. Mensen hebben de opdracht 
zorg te dragen voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Tijdens de 
Dag van het Jodendom 2013 staat de vraag centraal wat voor Joden en 
christenen de scheppingsgedachte en de opdracht zorg te dragen voor 
de wereld betekenen. Wat zeggen onze beide tradities daarover? En 
hoe kunnen onze tradities ons inspireren om een antwoord te vinden 
op de vragen van vandaag de dag? Wat kunnen we als Joden en 
christenen zelf doen om te werken aan het behoud van de schepping? 
 
Tijdens de middag worden inleidingen verzorgd door Esther 
Hugenholtz (Leo Baeck College, Londen) en Jan Boersema (Vrije 
Universiteit Amsterdam). Ook kunt u diverse workshops volgen en de 
synagogeruimte bezoeken onder leiding van rabbijn Marianne van 
Praag. 
De impulsdag vindt plaats op 23 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur 
in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag. De 
synagoge vindt U aan de Prinsessengracht vlakbij het Centraal Station 
Den Haag. U kunt zich opgeven via info@dagvanhetjodendom.nl. De 
kosten bedragen 35 euro. Meer informatie komt beschikbaar via  
www.dagvanhetjodendom.nl. 
Günther Sturms, Katholieke Raad voor Israël. 
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Adressen St. Urbanus Parochie 
 
 
 
Parochiële Caritas Mw.W.Out           4964469 
   Rekeningnummer 3518.01.162 
    t.n.v.  P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Gezinsdiensten ’t Kwetternest  
   Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven 
Vormselwerkgroep/  
Jongerengroep  Dhr. P. Liesker                     06-14181919        6448097 
 
Communiewerkgroep Mw. K. Lötters                                     4965733 
 
Koor Elckerlyc  Dhr.H.Out           4964469 
 
St. Caeciliakoor  Dhr.M.v.d.Linden          4961635 
 
Muzikaal begeleider alle koren      Laurens de Boer                           06-24226872 
 
Bezoekgroep  Hélène van Huizen          4961243  
 
Raad van Kerken            Secretariaat Linda den Hertog                              4964759 
 
Lay-out parochieblad Berny van Wieringen           4964175 
   bernyvanw [at] hotmail.com 
 
Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler                        4965733 
 
Klachten adm.parochieblad Dhr. J. de Jong                          ( na 18.00)   4964608   
 
Stencilbureau  R.K.Gezellenhuis          4961255 
   Dhr. A.van de Vall           4961749 
      
Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat         4961320 
  
  
Kerkhof  Dhr.R.Cerpentier.          4961853 
 
Uitvaartleiders   R.v.d.Velde v.h. J Bouwens               0297-583448 

Vinkeveen                                
 
 

Opgave intenties 
 
Intentie voor :…………………………………………… 
 
Intentie tijdens de viering van:     ……. dag, .../…/…..     ….. …  uur 
 
2e intentie tijdens de viering van: ……. dag,  .../…/…..     ….. …  uur 
 
Opgegeven door:   ………………….                      Tel.:…………….. 
Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een “stipendium” aan te bieden. 
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van  € 10,-  per intentie. 
Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat 
Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook 
mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden:  Misintentie. 
 

Laat je kennen 
Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !! 
Naam:    _______________________________              
Huidige adres:  _______________________________ 
Verhuisdatum: _______________________________ 
Nieuwe adres:  _______________________________ 
Postcode en plaats: _______________________________ 
Telefoon nr.                ______________________ 
E-mail                         ______________________ 
 
Gezinsleden: 
Voorl. Achternaam            geboorteplaats /   -datum     - godsdienst 
1.                 m/v                -            - 
 
2.      m/v        -  - 
 
3.  m/v                             -                 - 
 
4.              m/v                             -   - 
 
5.          m/v         -                         - 


