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Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug
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Adressen St. Urbanus Parochie
Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os

4961320

E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur

Beheer Gebouwen

Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbuttel
Regiozaken/kerkopbouw
Hélène van Huizen
Regiozaken
Hanneke Brummelhuis
Secretaris
Dhr. P. Theeuwes
Dhr. F. Assendelft

4965894
4967078
4961243
4967561
6790774
06-20302388

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31
Secretariaat bereikbaar

maandagmiddag
woensdagochtend
donderdagochtend

Ledenadministratie Jan de Jong

4961320
14.00 uur tot 16.00 uur
09.30 uur tot 11.30 uur
09.00 uur tot 11.30 uur

jongj [at] upcmail.nl

4964608

Website

Namens het voltallige parochie bestuur wens ik u allen een gezegend
2012. We mogen terugkijken op uitermate mooie en goed verlopen
kerstvieringen in onze kerk. Het kerstconcert van de Choralen was
ook van wereldklasse.
Ik, ondergetekende, verontschuldig mij namens de vicevoorzitter voor
zijn afwezigheid, wegens verblijf in den vreemde. Ik deel echter mijn
boodschap met hem.
Wij zijn ons er terdege bewust van hetgeen in 2012 op ons afkomt.
Dat ziet er op het eerste gezicht niet mooi uit, maar 2012 biedt naar
ons inziens echter ook veel mogelijkheden.

www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Wij hebben immers het licht in onze eigen hand.
Onlangs ontvingen wij een Persbericht van Karmel waarin sluiting
van het Karmelietenklooster in Amstelveen werd aangekondigd.
Luister U eens goed naar mij over wat er binnen onze regio besloten is
in 2011:
i)
ii)

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.

Kerkbijdrage:

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel
Rabobank: 3518.06.210

iii)

Na het sluiten van de Anna kerk,
Na een beslissing over de Heilige Geest/Urbanus
Bovenkerk ten koste van de H. Geestkerk.
Nu dus ook een negatieve beslissing van de Karmelieten.

Het parochie bestuur van de Goede Herder heeft aangegeven zich
tegen sluiting van haar kerk te verzetten en zal zich in 2012 eerst
terecht op eigen lijfsbehoud richten. Op korte termijn samengaan met
de Augustinusparochie was echter de instructie………de zoveelste
kerksluiting dus.
In “ons Brabant” gaat men binnen 3 jaar van 230 naar 50
megaparochies, allen centraal aangestuurd. Dat is ons voorland in
Amstelland.
Terugblikkend op 2011, kunnen wij stellen dat dit voor de Urbanuskerk/parochie in Ouderkerk een heel moeilijk en soms ook
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teleurstellend jaar geweest is.
Ouderkerk wekt de schijn niet actief te willen zijn, maar beste
parochianen, niet actief willen zijn in het geval van St. Urbanus
Ouderkerk is negatief handelen.
Rond de kerstvieringen is er gerefereerd aan de parabel van de
bruidsmeisjes, de domme bruidsmeisjes die vergaten voor olie te
zorgen en daardoor het bruiloftsfeest misten. Thematisch liep dit door
alle kerstvieringen: zorg dat je eigen licht brandend blijft!
Dit thema zal in 2012 verder gebruikt worden om de parochie
gemeenschap
te
mobiliseren
en
mondig
te
maken.
In 2011 heeft de politiek geen duidelijke keuze gemaakt voor het
doorgeven van het licht in Ouderkerk en is bepaald niet ondersteunend
geweest naar de parochiale en naar de locale gemeenschap. Politieke
belangen wegen schijnbaar erg zwaar.
Terugkijkend voelen wij ons losgelaten en lijkt er weinig oog voor de
nijpende situatie van onze parochie en het open blijven van de kerk.
Als vuurpijl om het jaar 2011 af te sluiten, heeft het College de
uitbreiding van het kerkhof niet geaccepteerd door de kapvergunning
te weigeren. Het kerkhof waar vele ouders, opa's en oma's liggen
begraven. Het kerkhof waar eens wij zelf begraven kunnen worden.
Het feit dat zelfs nu het begraven in de toekomst wordt
gedwarsboomd, is uitermate gênant, en zal niet aan de burgers kunnen
worden uitgelegd. Wij vinden dat de wet en voorschriften niet juist
worden geïnterpreteerd.
Wij verwachten echter toch dat het licht ooit weer zal gaan schijnen en
wij deze lente toch met de uitbreiding begraafplaats kunnen beginnen.
Als PB zullen wij in 2012 veelvuldig naar buiten treden en duidelijk
maken waar we als parochie staan en waar wij ondersteuning krijgen.
Ouderkerk moet en mag duidelijk weten waar de schoen wringt.
De ondersteuning van het bisdom in deze is volledig!
Intussen zal het wel duidelijk zijn, dat wij lokaal een positieve en
beslissende actie verwachten. Zolang die positieve actie niet in
praktijk is gebracht zullen wij er geen doekjes om te winden.

Iedereen is er hopelijk nu toch wel van doordrongen en overtuigd,
Nogmaals: het gaat echt over sluiten van kerken,
over niks anders.
Het gemeentebestuur lijkt ons -ook naar het oordeel van het Bisdom
Haarlem- helaas het pad van de juridische procedures op te jagen en
daarom ondersteunt het bisdom het parochiebestuur in het aangaan
van de benodigde juridische procedures die helaas veel tijd, geld en
negatieve energie kosten!
Inmiddels zijn al enkele procedures opgestart. Wij hopen echter dat
het licht van harte uiteindelijk toch gaat schijnen om te zorgen dat wij
niet verplicht zullen zijn om die procedurele weg volledig af te lopen
om de belangen van de parochie te bevorderen. Want het gaat ons niet
alleen om de kerk als gebouw, maar zeer zeker ook om mensen, om de
gemeenschap!
U heeft als parochiaan hierin ook een beslissende rol. Als christenen,
als katholieken zitten we al lang in een verdomhoekje. Er zijn slechte
dingen gebeurd rond en in het instituut kerk. Nog steeds zijn vele
gelovigen huiverig in gezelschap om te zeggen dat ze katholiek zijn,
net alsof geloven iets is om voor je te schamen.
Maar wij in Ouderkerk zijn het instituut niet! In 2012 moeten we
gezamenlijk uit dit hoekje stappen. Ons licht moeten we niet onder de
korenmaat zetten!
Laten we openlijk voor ons geloof uitkomen en zo in 2012 ons licht
brandend houden en doorgeven aan de generaties na ons.
Paul Theeuwes, secretaris,
namens de vicevoorzitter Alfred Schwegler
NB: inmiddels is het gesprek met de gemeente over het weigeren
van een kapvergunning voor de broodnodige uitbreiding van de
3

begraafplaats weer opgepakt. We houden u op de hoogte middels
het parochieblad, de website en het weekblad Ouder-Amstel.
Hartelijk dank voor de vele kerstwensen die mijn man en ik mochten
ontvangen. Het is ieder jaar weer hartverwarmend en zeker de vaak
persoonlijke woorden die erbij geschreven zijn. Bedankt! Een oprecht
dank-je-wel is er van mijn kant ook voor allen die zich weer hebben
ingezet om de kerstvieringen goed te laten verlopen in onze prachtige
en sfeervolle Urbanuskerk: koren, dirigent, organist, kerkversierders
(bloemen en stal) kosters, kerkschoonmakers, werkgroep
gezinsviering, de drukker van alle liturgieën en degenen die buiten
weer de grote stal hebben opgebouwd met dit jaar als nieuwe attractie
‘het huis der koningen’ Bedankt!
Uiteraard ook alle mensen van harte bedankt die zich hebben ingezet
om van het kerstconcert, gegeven door de Choralen uit Breda, zo’n
groot (en gastvrij! ) succes te maken.
Alles lijkt zo vanzelfsprekend, maar wat een werk wordt er altijd
achter de schermen verzet!
K. Kint, p.w.

Na een zeer drukke maar reuze geslaagde decembermaand is iedereen
met frisse moed het nieuwe jaar gestart.
De juffen Femke en Marjolijn zijn na hun zwangerschapsverlof weer
begonnen in de voor hen nieuwe maar voor de meesten nu vertrouwde
omgeving op de Wilhelminalaan.
Eind januari en begin februari worden er in alle groepen cito-toetsen
afgenomen voor het leerlingvolgsysteem.
In de groepen 8 is begin februari de eind cito-toets.
Zij kunnen dan op zoek gaan naar de bij de leerling passende
vervolgschool. Daar we bij het schrijven van dit stukje pas een week
naar school zijn volgt in maart meer nieuws.
Team Het Kofschip.

Onze levenskoffer
2011
De laatste dagen
en de laatste vragen
van het verleden jaar
stonden voor de deur

2012
Want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur

de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur

voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur

Anton van Wilderode (1918-1998)
De nieuwjaarsrecepties zijn overal weer achter der rug. Het zijn goede
momenten om elkaar te ontmoeten, elkaar aan te moedigen er weer
iets moois van te maken in het nieuwe jaar 2012. Nieuwjaar, even een
moment van bezinning, van stilstaan, van terugkijken en
vooruitkijken. Nieuwjaar als een stoplicht, een momentopname:
allemaal even niet bewegen! We gaan nog wat onwennig het nieuwe
jaar in. Mensen, dieren, huizen en bomen: ze zijn allemaal weer wat
ouder geworden. Ook 2012 zal weer een jaar worden van druk
menselijk verkeer. Ze zullen er weer volop zijn: de gevaarlijke
kruisingen, de lastige tegenliggers, de uithollingen overdwars, de
wegversmallingen en de gevaarlijke oversteekplaatsen. Hoe veilig zal
het menselijk verkeer in 2012 zijn?
Intussen gaan we verder op onze weg, ook als Regio Amstelland. In
de nota “Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen” van mei 2004 werden de
parochies uitdrukkelijk gevraagd werk te maken van een
samenwerking in regioverband. Enerzijds om een antwoord te geven
op de krimpende kerk, anderzijds om de handen ineen te slaan waar
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het gaat om de enorme uitdaging waar de Kerk in onze tijd voor staat.
Vrijwel in elke regio hebben wij een pastor die verantwoordelijk is
voor diaconie en een pastor voor geloofsopbouw. In 2011 werd er in
onze regio Amstelland een sprong voorwaarts gemaakt in ons
jongerenpastoraat en vormselcatechese.
Veel tijd is er in gestopt, en dat zal in 2012 ook zo zijn, in onze
contacten met de andere christelijke kerken en andere godsdiensten. In
dialoog met elkaar willen wij blijven zoeken naar een wereld die voor
iedereen leefbaar is, ondanks ons verschil in geloofs- en
levensovertuiging. Voor ons blijft het interreligieus gesprek
belangrijk. In onze verstedelijkte samenleving hebben we
mogelijkheden - als nergens anders - om met andere culturen, andere
godsdiensten, andere leefstijlen, kennis te maken, ervaringen uit te
wisselen en van elkaar te leren. Streven naar een eenheid in
verscheidenheid. Voortdurend op zoek, niet naar wat ons scheidt,
maar wat ons samenbindt.
Een lastig probleem, waar we ook in 2012 mee te maken krijgen, is de
aandacht die we moeten geven aan de situatie van onze kerkelijke
gebouwen. Het is duidelijk dat we te ruim in ons jasje zitten en dat de
kosten die met de instandhouding van de gebouwen samenhangen al
lang de pan uitrijzen. Vorig jaar is de Annakerk gesloten en is
inmiddels ook de keuze gemaakt om het kerkgebouw in Bovenkerk te
handhaven en de H. Geestkerk op termijn te sluiten. Ook in 2012
zullen we ook op dit vlak weer belangrijke besluiten moeten nemen.
En vaak brengt dit de nodige pijn en onrust met zich mee. Het gaat om
plaatsen waar veel mensen hun hart hebben liggen. Ze zijn er gedoopt,
deden er hun eerste communie, zijn er gevormd en getrouwd, hebben
er geliefden de laatste eer bewezen. We zijn ons ervan bewust dat de
gebouwenproblematiek een pijnlijke zaak is voor vele betrokkenen.
Het is te hopen dat ook de overheid bereid is mee te denken over de
toekomst van onze vaak gezichtsbepalende kerkgebouwen.
Zo gaan we met elkaar het nieuwe jaar in. Een jaar met zorgen, maar
ook vol mogelijkheden en ongekende kansen. Laten we daarmee de
zorgen, pijn en problemen van het oude jaar achter ons? Sommige
zaken willen we liefst zo snel mogelijk vergeten. Maar toch behoren

die vervelende momenten ook bij het nieuwe jaar 2012. De Duitse
schrijver Berthold Brecht (1898-1956) heeft het in één van zijn
verhalen over een jongen die op reis gaat. In de haast pakt hij een te
kleine koffer en propt daar alles in wat hij nodig heeft - sokken,
boeken, schoenen, broeken en truien. De koffer is te klein, hij gaat er
boven op zitten en doet de koffer met geweld dicht. En alles wat úit de
koffer steekt knipt hij er met een schaar af: een halve pyjama, een stuk
trui, de mouw van een overhemd. Zo gaat-ie op reis: aan de buitenkant
is er niets te zien: het is een keurige koffer. Maar van binnen is het één
grote warboel en de helft is kapot.
Vaak ziet onze levenskoffer er ook zo uit! Wij hebben de neiging om
alles wat er niet inpast maar weg te knippen. De psychologie zegt dat we
een selectief geheugen hebben. Onze herinneringen knippen we keurig
bij, want we willen ons verleden in orde hebben. Herinneringen, die ons
soms verschrikkelijk veel pijn doen, proberen we weg te werken uit ons
geheugen. Dat lukt je nooit helemaal, want soms word je door een enkel
woord weer herinnerd aan wat er gebeurd is. Er is iets fout gegaan en je
doet alsof er nooit iets is gebeurd: je knipt je levenskoffer bij. Zo houden
we ons verleden overzichtelijk!
Naar 2012 nemen we niet alleen de goede dingen mee, ook de
vervelende herinneringen; ook de conflicten binnen en tussen parochies,
horen in onze levenskoffer thuis. We moeten ze niet weg praten, maar ze
een plaats in onze levenskoffer geven. Een lach en een traan liggen dicht
bij elkaar. Soms word je wel eens moedeloos, als je tot de ontdekking
komt, dat het einde van 2012 er weer hetzelfde uit zal zien als het einde
van 2011 - ondanks alle goed bedoelingen waarmee we het nieuwe jaar
zijn ingestapt. We moeten misschien elkaar nemen zoals we zijn, want
wij mensen zijn zo broos en breekbaar, zo gauw kapot.
Toch zijn er ook hoopvolle tekenen. Als ik kijk hoeveel tijd en energie
niet alleen de pastores, maar ook de talloze vrijwilligers besteden om
er voor te zorgen dat het evangelie van Jezus Christus ook de
komende generaties in Amstelveen/Buitenveldert (Ouderkerk????)
blijft doorverteld en doorgegeven. En dat is ook onze opgave in onze
tijd: kerk-zijn en kerk-blijven onder veranderende omstandigheden.
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Dat vraagt om geloof, dat vraagt om hoop, maar in onze samenwerkingsprocessen vooral om de liefde. Ik ben de pastores en vrijwilligers
dankbaar voor het vele werk dat zij verrichten. Leden van de regionale
werkgroep, pastores, kerkbesturen, en de vele vrijwilligers: van harte
dank je wel! Ook in 2012 mogen we gelukkig op uw geloof, uw
onmisbare steun en uw toewijding blijven rekenen!
Het nieuwe jaar 2012 hoeft niet moeilijk te zijn, als we maar weer een
hand vinden die ons wil meetrekken. Als er ook in 2012 maar weer
mensen zijn die ons in de ogen willen kijken en naar ons willen
luisteren. Het jaar 2012 hoeft geen verschrikking te zijn, als er maar
weer een kus komt van iemand, of een vriendelijk woord. Als we dat
bij elkaar vinden, zal 2012 een zalig en gelukkig en gezegend nieuw
jaar worden. Wij hoeven onze koffer niet bij te knippen, als we onze
herinneringen maar ook onze spanningen en tegenstellingen, een
plaats durven geven, en als we het maar aandurven om op te blijven
komen voor elkaars onvermogen. In Gods Naam! Onder Zijn zegen
mogen wij het nieuwe jaar ingaan, naar nieuwe tijden, met nieuwe
wegen.

Bijbelwerkplaats.
De bijbelwerkplaats is op dinsdagavond 14 februari om 20.00 uur.
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 [at] hetnet.nl
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

Pater Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken van de H.Augustinus, Amsterdam-Buitenveldert.

"Een traditie respecteren is niet het bewaren van de as
maar het gaande houden van een vuur" (onbekend)
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Vanuit de pastorie
Het nieuwe jaar is ruim drie weken oud , de kerststal bij het schrijven
van dit stukje amper opgeruimd of we staan al weer voor de periode
van de veertigdagentijd die op 22 februari begint met de Aswoensdag
en uitloopt op het grote feest van Pasen. Maar even een terugblik…..
Met grote voldoening mogen we terugkijken op de kerstvieringen
waarin het thema ‘houd je licht brandend’ een rol speelde. Uiteraard
refererend aan het Licht der wereld! De ontspannen gezinsviering was
goed bezocht met participatie van kinderen én ouders. Het (versterkte)
Kwetternest zong volop bekende en minder bekende kerstliedjes,
daarbij muzikaal begeleid door enkele jongeren. Ouders legden ‘een
weg van licht’ aan in een sfeervol verlichte en fraai versierde kerk en
Jozef en Maria, herders, engelen en koningen completeerden de
viering.
In de eveneens goed bezochte Nachtmis zong het Caeciliakoor op
serene wijze de Missa brevis van Bruckner en mooie kerstliederen met
muzikale begeleiding door Johan Vos op het orgel. Het hoogfeest van
Kerstmis werd feestelijk opgeluisterd door koor Elckerlyc en menig
nachtmisbezoeker zag men die dag weer terug. Voor dirigent Laurens
de Boer was het een ware kerstmarathon met álle koren onder zijn zeer professionele - hoede! In iedere viering werd een voorbede
uitgesproken voor de slachtoffers van het seksueel misbruik in de
kerk. Het minste wat we konden doen na de schokkende uitkomsten
van het rapport Deetman. Nu moet er dringend gezocht worden naar
wegen van vergeving, heling en verzoening!
We wensten elkaar alle goeds toe de afgelopen weken, We stonden in
de vieringen van Oud-en Nieuwjaar met elkaar stil bij alle
gebeurtenissen van 2011. Om vooruit te kijken, en te beseffen dat we
niets anders kunnen dan wensen, vurig wensen, hopen en vertrouwen
dat er ons in het komende jaar niets ergs zal overkomen, dat we
gespaard blijven van verlies, verdriet en teleurstelling. Ofschoon we
beseffen dat de schaduwzijde van het leven er bij hoort, maakt dit ons
bij tijd en wijle stil. We weten niet wat het komende jaar brengt.
Onvoorziene gebeurtenissen kunnen - zoals afgelopen jaar vaak is
gebleken - hoopvolle verwachtingen doorkruisen. Een en ander

ervaren we soms als moeizaam, teleurstellend en moedeloos makend.
Het parochielandschap verandert razendsnel en laat weinigen
onberoerd. Velen weten zich door maatschappelijke en kerkelijke
wijzigingen geraakt, vervreemd en bevraagd. Veranderingen weken
emoties los zoals verdriet of heimwee, onrust, onzekerheid of
gelatenheid, nieuwe gedrevenheid of een hunker naar wat echt is.
Misschien ligt de toekomst wel bij kleine geloofscentra, oases van rust
waarin we elkaar kunnen en mogen inspireren om tot een hernieuwd
geloof te komen. Persoonlijk ervaar ik zo’n oase van rust tijdens de
meditaties op de woensdagavond. Zo maar een cadeautje midden in de
week…..Mediteren door middel van een inspirerende tekst, zang, een
verstilde vesper of een loopmeditatie. Na een kleine onderbreking
rond Kerstmis zijn we in januari weer van start gegaan en zijn er
meditaties opgenomen in het jaarlijks terugkerende programma van de
Raad van Kerken ter voorbereiding op Pasen. Het gehele programma
kunt u vinden op het gekleurde inlegvel. Ik hoop op een grote
deelname aan deze activiteiten in een periode van bezinning en uitzien
naar Pasen.
Tevens vindt u in dit parochieblad het bekende zakje voor de
vastenactie van Cordaid in samenwerking met de Stichting
Bisschoppelijke Vastenactie. In de zes weken tussen Carnaval en
Pasen zetten meer dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens
duizenden vrijwilligers zich in voor die campagne. Meer dan dat, zij
vormen het hart en de ziel van Vastenactie. Met sobere maaltijden,
sponsortochten,
vastendagen,
kerkvieringen
en
andere
hartverwarmende acties. Voor de komende Vastentijd lanceert
Vastenactie de campagne “Even minderen voor Ethiopië”. Het is een
prikkelende uitnodiging aan mensen om op een eigen manier vorm te
geven aan vasten. Voor meer informatie: www.vastenaktie.nl
Ook in de liturgie zullen we aandacht besteden aan de Vastenactie.
Tenslotte over de hoop die ons licht brandend moet houden, wat er
ook op ons pad komt en welke wegen we ook moeten gaan…….
De hoop,
zegt God,
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die verbaast me,
die is verbazingwekkend!
Dat de mensen zien,
hoe alles gaat,
en dat ze geloven
dat het morgen
beter zal zijn, dat ze zien
hoe alles vandaag gaat
en dat ze geloven
dat het beter zal zijn,
morgenochtend,
Dat is verbazingwekkend.
Het is het grootste wonder
van mijn genade.
Ik sta er zelf verbaasd van.

Dank Cor Gravestein!
Dhr. Gravestein heeft ons de afgelopen 10 maanden enorm geholpen
door zich in te zetten als koster. Om voor hem moverende redenen ziet
hij echter af van verder kosterschap.
Heel jammer natuurlijk, maar wij zijn blij dat hij de parochie in een
moeilijke periode van dienst is geweest.
Namens het bestuur bedankt voor deze inzet.

K. Kint, p.w.

Wat mij verrast, zegt God,
dat is de hoop.
Zonder hoop kunnen we inderdaad niet leven. Zelfs het weten dat het
allerlaatste niet het laatste is. En zo gaan we met hoop weer het jaar
2012 in.
Een hartelijke groet, Kiki Kint-van Os, pastoraal werkster.
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LITURGIE AGENDA

FEBRUARI 2012

Datum Tijd

Voorganger

Plaats

28-01 18.30 uur

Pastor G. van Tillo

Theresia Zorgcentrum

29-01 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

04-02 19.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

05-02 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

11-02 18.30 uur

Pastor K.Kint p.w

Theresia Zorgcentrum

12-02 10.00 uur

Pastor K.Kint p.w.

St. Urbanuskerk

18-02

19.00 uur

Pastor K.Kint p.w.

St. Urbanuskerk

19-02

10.00 uur

Pastor K.Kint p.w.

St. Urbanuskerk

22-02

19.30 uur

Pastor K.Kint / Ds.J.de Heer St. Urbanuskerk

25-02 18.30 uur

Pastor G.van Tillo

Theresia Zorgcentrum

26-02 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

03-03 19.00 uur

Pastor K.Kint p.w.

St. Urbanuskerk

04-03 10.00 uur

Pastor K.Kint p.w.

St. Urbanuskerk

Bijzonderheden

Muzikale invulling

.
Elckerlyk

Eucharistieviering

Eucharistieviering

(koffiedrinken)

Gezinsviering

‘tKwetternest

Woord en Communie

Elckerlyk

Aswoensdag

St. Caeciliakoor

1e zondag veertigdagentijd

2e zondag veertigdagentijd

St.Caeciliakoor

Samenzang

gezinsviering

‘t Kwetternest
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van de Urbanusgebouwen: Fred Assendelft 06 20302388.

Kerkbalans 2012
Van 15 tot 29 januari 2012 vindt de actie Kerkbalans plaats onder het
motto: “wat is een kerk jou waard?”en wordt u benaderd voor de
jaarlijkse kerkbijdrage. De bijdrage kunt u via een eigen overboeking
overmaken op Rabobank 3518.06.210 t.n.v. Urbanus Parochie
Bestuur. Ook kunt u een Machtiging invullen waarmee u aangeeft met
welk bedrag u periodiek bereid bent de Urbanus kerk te steunen. Het
gebruik van de Machtiging bevelen wij van harte bij u aan.
Uw Kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze
kerk en dus onmisbaar voor de instandhouding. De jaaropbrengst van
2011 is uitgekomen op € 52.013,- Dat is met 530 deelnemers een
gemiddelde kerkbijdrage van € 98,-.
Hiermee is het meer dan de € 49.185,- van 2010 en een evenaring van
het jaar 2009.
Hartelijk dank hiervoor!
Schenk naar vermogen. Jong en oud gééf, want een kerk is van
blijvende waarde, zeker onze prachtige St. Urbanuskerk.
Het Urbanus Parochiebestuur
Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

Verhuur Parochiehuis
De benedenruimte van het parochiehuis wordt per dagdeel
en ook per dag verhuurd voor bijeenkomsten, vergaderingen,
partijtjes etc.
Nu is ook de bovenverdieping, groter dan de benedenruimte,
beschikbaar voor verhuur.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de beheerder

Communie onder één gedaante
Sinds enige tijd ontvangt u de communie weer onder een gedaante.
Twee jaar geleden was door ondergetekenden hierover al de beslissing
genomen, maar dit leidde tot een enkel protest waardoor de beslissing
weer werd teruggedraaid. Toch menen we dat er nu definitief een
einde moet komen aan de uitreiking onder twee gedaanten. Niet alleen
om een gewoonte te beëindigen die eigenlijk nooit geoorloofd is
geweest, maar ook vanuit de ervaring van een zeker gebrek aan
eerbied voor het sacrale. Hieronder een herhaling van het stukje dat
destijds in het parochieblad is geplaatst.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is in veel kerken in Nederland
de gewoonte ontstaan om de Communie onder twee gedaanten uit te
reiken. Maar in de Institutio Generalis (1975; herziene versie 2000)
waarin staat hoe de Eucharistievering overeenkomstig de besluiten
van het Tweede Vaticaans Concilie er uit moet zien, staat dat
communiceren onder twee gedaanten in reguliere eucharistievieringen
niet geoorloofd is.
In de encycliek Ecclesia de Eucharistica van J.P.II kom dit
punt eveneens naar voren. In bijzondere gevallen kan de plaatselijke
bisschop de zogenoemde kelkcommunie toestaan (Inst. Gen. 2000 nrs.
284 en 287; zie ook de nota uit 1999 Meewerken in het pastoraat, en
de brochure De Ontmoeting met Jezus de Heer, blz. 15 en16, beide
uitgegeven door de Nederlandse bisschoppen).
In een nota bij een brief van onze bisschop over deze zaken in
2001 staat, dat de kelkcommunie kan plaatsvinden in
eucharistievieringen voor bepaalde groepen zoals religieuze
communiteiten, en ook toegestaan is voor assistenten, lectoren en
degenen die de communie uitreiken. Ook voor bruidsparen in hun
huwelijksmis en voor vormelingen in de eucharistieviering bij hun
Vormsel is de kelkcommunie toegestaan. Daarbij dient niet te worden
ingedoopt, maar uit de kelk te worden gedronken (Inst.Gen.2000
nr.285).
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Met betrekking tot het bewaren van geconsacreerde wijn zegt
de eerder genoemde nota van de Nederlandse bisschoppen dat
hiervoor geen traditie bestaat en achterwege dient te blijven. Hiermee
is tevens gezegd, dat ook bij Woord en Communie-vieringen de
communie slechts onder één gedaante mag worden uitgereikt. Dit
doen we al ettelijke jaren zo nadat we hieromtrent stevig op de vingers
waren getikt door het bisdom.
Hoewel de nota Nieuwe tijden nieuwe wegen, waarover wij
ooit eerder in dit parochieblad bericht hebben, niet zo gedetailleerd op
deze materie ingaat, is het bovenstaande wel conform de strekking van
dit document. Verder zijn de genoemde regels vaker in recente nota’s
en discussies beklemtoond. Daarom wordt vrijwel in de meeste kerken
in ons bisdom, ook in die van onze regio, de communie intussen onder
één gedaante uitgereikt. Als parochie van de Nederlandse
Kerkprovincie en het bisdom Haarlem mogen en kunnen wij daarbij
niet achterblijven. Ook wij zijn verplicht ons te houden aan het
regionaal beleid. Daarom hebben pastor K. Kint en ondergetekende
definitief besloten dat in de vieringen in de Urbanuskerk behoudens in
de bovengenoemde uitzonderingsgevallen de communie voortaan
onder één gedaante uitgereikt wordt. Communiceren onder één
gedaante doet uiteraard geen afbreuk aan de communio (vereniging)
met de Heer in wie wij ook met elkaar zijn verbonden.
Pastor G. van Tillo (administrator) en K. Kint, pastoraal werkster.

Zondag 12 februari

Gezinsviering
om
10.00 uur

In deze viering gaat K. Kint p.w. voor.
Kinderkoor het Kwetternest
zingt hierbij weer vrolijke noten
o.l.v.Laurens de Boer.

Wie weet de geschiedenis van dit vaandel ?
In het Gezellenhuis hangt nog steeds het
vaandel van de St. Jozefgezellen.
Op dit vaandel is onder meer een bijenkorf
afgebeeld.
Wie weet meer over de geschiedenis van dit
vaandel?
Als imker ben ik vooral geïnteresseerd waarom
een bijenkorf op dit vaandel werd afgebeeld ?
St. Josef is niet de patroonheilige van de imkers,
dat is St. Ambrosius.
Herman Groen (h.groen9 [at] chello.nl)

van harte welkom allemaal!
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Misintenties voor de maand Februari 2012
Zaterdag 4 februari 19.00 uur en zondag 5 februari 10.00 uur
Henny Compier, 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, André Caminada en voor degenen die het moeilijk hebben,
Zondag 12 februari 10.00 uur
Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Margaretha
Dellemijn-Honselaar, Lenie Meesters-van Riel, Ben Meijer, Jo de
Jong-van Rijn, Jan van Hensbergen, Loes Witmond-van Leeuwen,
Miep de Zwart-Braat, André Caminada, Joop Hilhorst
Zaterdag 18 februaria 19.00 uur en zondag 19 februari 10.00 uur.
Agatha te Beek-Broodbakker,Overleden ouders v.d.KroonKemphorst,Sophie Kea, Annie Nelis-van Rijn, Ton Tetteroo, Riet
Copier-Baas, Jan Dekker, Jos Schrama, Dora v.d.MaagdenbergJansen, Overleden familie van Wees-Kolk, André Caminada
To Out-Fritschy en Jan Out.

Voor de opgave van een intentie kunt u op maandagmiddag
terecht op het secretariaat. Met mevrouw Hilhorst kunt u m.b.t.
intenties speciale data afspreken. Uiteraard kan een misintentie
ook via het formuliertje van het parochieblad aangevraagd
worden.

Familieberichten
Op 23 oktober 2011 werd gedoopt:
Jack
Zoon van Remco Bosma en Sylvia Keller, woonachtig in Engeland.
Op 30 oktober werd gedoopt:
Tim Antonius
Zoon van Marco Timmermans en Claudia v/d Voort,
Aart v/d Neerweg 15.

Zondag 26 februari 10.00 uur
Kees Leeflang, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie
Lakerveld-Broodbakker, Tonny v.d.Velde-Ronday, Anton van Beek,
Ina Wijfjes, Dirk de Jong, Cathrien Droog-van Tol.
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In memoriam
V
Op 26 december overleed in het Amstellandziekenhuis op de leeftijd
van 79 jaar, dhr. André Caminada, woonachtig Raadhuislaan 36.
André was ruim vijftig jaar getrouwd met Willy, elkaar aanvullend en
waarderend, samen zien, elkaar verstaan. Een buitengewoon
meelevende man, zo verwoordde Willy hem. Geen man van erg grote
woorden, maar wel iemand die nadacht over de belangrijke dingen in
het leven. En dan gebeurt plotsklaps wat je niet verwacht, niet wenst,
niet wilt, maar toch gebeurt. André werd ziek, een hersentumor.
Aanvankelijk leef je met hoop, misschien wel tegen beter weten in. Er
leek herstel na een zware operatie en een longembolie, maar zijn
lichaam was sterk verzwakt en werd hij, heel ziek opgenomen in het
Amstellandziekenhuis.
André heeft het leven losgelaten op de avond van de 2e kerstdag, het
feest van de geboorte van Gods liefste mensenkind.
Op de rouwkaart stonden de ontroerende woorden van Bomans:
“De dood nam hem in de armen en legde hem voor Gods voeten. Wie
is dat, vroeg God. Dat is een sprookjesverteller, zei de Dood. Hij is zo
juist gestorven. Wat was zijn laatste gedachte? vroeg God.
Hij wilde een kabouter zien, antwoordde de dood verlegen.
God glimlachte. Dat is een zeer goed gedachte, zei Hij.
“Laat hem derhalve maar binnen…………”
Op 2 januari werd in een zeer druk bezochte viering afscheid genomen
van André, waarna hij werd begraven op Buitenveldert.
We wensen zijn vrouw heel veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed.
Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,
maar drukke leven,is er iedere woensdagmorgen
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.
(februari in de St.Urbanuskerk)
Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de
ander en God te komen:
De kerk is open om 8.30 uur.
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Bericht van de redactie.
De kopij voor het Parochieblad maart
kunt u inleveren
t/m dinsdag 14 februari
E-mailadres: bernyvanw [at] hotmail.com

Schoonmaken kerk.
Woensdagmiddag 1 februari om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

Gesprek bij de koffie.

Op donderdag 23 februari om 10.00 uur
bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over
geloof, ongeloof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.
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Ergens gelezen………………
Omarm de cultuur voor het te laat is. Het imago van de roomskatholieke kerk is zwaar beschadigd door het seksueel misbruik.
En als of dat nog niet erg genoeg is, komt de kerk voortdurend
met negatieve incidenten in het nieuws. Hoe komt dat? Theoloog
Frank Bosman weet raad. Een klein litanie van bad publicity en
een richtingwijzer naar de weg omhoog.
In de afgelopen jaren komt de r.k.-kerk in Nederland geregeld slecht
in het nieuws. Natuurlijk is er het seksueel misbruik: decennialang
hebben teveel priesters en religieuzen zich ongestraft aan jonge
kinderen vergrepen. Maar er is meer bad publicity. Een kleine litanie.
Kleine litanie
In de zomer van 2010 zag mgr. Punt van Haarlem zich genoodzaakt
‘oranjepastoor’ Paul Vlaar op non-actief te stellen vanwege een
‘voetbalmis’. Eerder dat jaar veroorzaakte pastoor Luc Buyens uit
Reusel een landelijke ‘hostierel’ door de openlijk homoseksuele prins
carnaval de communie te weigeren. Als sinds enkele jaren luidt de
Tilburgse pastoor letterlijk de noodklok voor de positie van de kerk in
de maatschappij. Helaas dat de buren het vroege tijdstip niet kunnen
waarderen. En ook een jaar geleden was pastoor Cor Mennen uit Oss
het epicentrum van negatieve aandacht toen hij als bisschoppelijk
censor een lijst van goedgekeurde kerkelijke muziek oplegde.
Pastoor Norbert van der Sluijs uit Liempde veroorzaakt afgelopen
maand weer een landelijk rel door een parochiaan die euthanasie heeft
gepleegd en dat van tevoren meldt, een uitvaart te weigeren. De in der
haast opgetrommelde hulpbisschop mgr. Mutsaerts heeft zelf ook een
reputatie van onhandige uitspraken, o.a. over kloosters die
“vrijgezellenhuizen zijn waar niets meer aan verdieping wordt
gedaan.” Net benoemd als pastoor van de opstandige San
Salvatorparochie in Den Bosch staat de volgende rel al in de
startblokken. Wat is er toch aan de hand?
Restauratie
Volgens sommige critici, waaronder bijvoorbeeld coryfeeën als Peter
Nissen en Ton van Schaijk, is er sprake van een ‘restauratieve
beweging’ en zelfs van een nieuwe polarisatie in de Nederlandse
kerkprovincie. In de jaren negentig geloofden de meer optimistische

katholieken dat de oude tegenstellingen tussen de progressieve ‘Acht
Mei’-beweging en het conservatieve Contact Rooms-Katholieken
definitief was gewerkt. In het daarop volgende decennium blijkt dat
niet het geval te zijn, tot verdriet van vele katholieken.
Polarisatie
Ja, de polarisatie is weer terug, zoals blijkt uit de bovenstaande litanie,
maar de tegenstelling is niet (meer) tussen links en rechts of tussen
behoudend en progressief. De fundamentele waterscheiding in de r.k.kerk van tegenwoordig wordt bepaald door de verhouding tussen kerk
en cultuur. Met andere woorden: tussen die katholieke leken,
theologen, pastores en bisschoppen die de cultuur met blijheid en
optimisme tegemoet treden of zij die de cultuur zo ver mogelijk buiten
de kerkelijke deuren willen houden.
Cultuuroptimisten
Aan de ene kant staan de cultuuroptimistische katholieken. Ze zien de
ontkerkelijking als een uitdaging om nieuwe manieren van geloven in
onze tijd te ontdekken. Ze zien overal om zich heen de christelijke
traditie buiten de muren van de institutionele kerk opduiken: in films,
popmuziek en literatuur, op internet met fenomenen als ‘twitterstilte’
en ‘social Sunday’. Ze geloven niet in een kleine kerk van heiligen,
maar in een grote kerk van vromen en zondaars.
Het goud van Egypte
Ze staan in de traditie van de kerkvader Augustinus. Hij was zeker
niet onkritisch op de cultuur en maatschappij van zijn tijd, maar hij
zag wel overal sporen van Gods werk, in de schone kunsten, de
ambachten en de (heidense) filosofie. Het goud van Egypte, aldus de
kerkvader, diende niet alleen voor de fabricage van het gouden kalf,
maar eveneens voor de versiering van het tabernakel.
Mgr. Gerard de Korte is een sterke vertegenwoordiger van deze
kerkelijke cultuuroptimisten.
“De christelijke geloofsgemeenschappen moeten twee klippen moeten
vermijden. Geen aanpassing aan de dominante cultuur maar ook geen
kille, juridische rechtzinnigheid. Een kerk die met de tijdgeest huwt is
al snel weduwe. Maar ook een ‘heilige rest kerk’ vormt geen katholiek
antwoord op de noden van onze tijd. De kerk van morgen moet
weliswaar streven naar een duidelijke rechtzinnige identiteit maar
altijd gecombineerd met hoffelijkheid, openheid, vertrouwen en
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gastvrijheid. Gezelligheid vormt een concrete uiting van hartelijke
naastenliefde.” (column Nederlands Dagblad)
Andere vertegenwoordigers op het katholieke erf zijn theoloog Eric
Borgman, en de priesters Antoine Bodar en Roderick Vonhögen. Niet
toevallig net de figuren die de katholieke traditie wel op een positieve
manier in de pers laten verschijnen.
Cultuurpessimisten
Aan de andere kant van de nieuwe polarisatielijn staan de
cultuurpessimisten. Met de andere kerkvader Tertullianus zien ze de
omringende cultuur in de eerste plaats als een bedreiging voor de
christelijke waarheid, een plek vol ongeloof, heidendom, ketterijen en
moreel verval. Zij zweren bij de analyse van wijlen paus Johannes
Paulus II die onze samenleving kenschetste als een “cultuur des
doods”, voornamelijk verwijzend naar de liberale abortus- en
euthanasiewetgeving in ons Westen.
Liever een 'zuivere' kerk
Deze kerkelijke cultuurpessimisten prefereren een kleine ‘zuivere’
kerk van heiligen boven druk bezochte kerken vol met wat zij
afschilderen als ‘cultuurkatholieken’. Ze staan sceptisch tegenover de
moderne techniek en wetenschappen. Met name de moderne,
academische theologie is hen een doorn in het oog: links, vrijzinnig en
modernistisch. Ze trekken zich terug op het gelijk van het eigen erf en
achter de veilige muren van het afbrokkelende instituut. “Als de
mensen maar eens zouden doen wat God wil,” zei mgr. Mutsaerts
tegen de camera van Brandpunt, moeiteloos de regels van de kerk op
één lijn plaatsend met de wil van God. Bladen als Katholiek
Nieuwsblad en Catholica ademen dezelfde afkeer uit tegen wat onze
moderne cultuur gebracht heeft.
Godsdienstsocioloog Staf Hellemans analyseert in zijn artikel
Tracking the new shape of the Catholic Church in the West (2012, nog
te verschijnen) dat de toekomst van de r.k.-kerk in Nederland ongewis
is: keuzekerk, grote minderheidskerk of ‘strikte’ kerk. De laatste optie
acht Hellemans de meest waarschijnlijk: “De onaflatende teruggang in
kerkbezoekers in combinatie met een politiek-van-de-loopgraven
wijzen beide op die richting.” En dat lijkt mij een hele slechte zaak.

Marginale kerk
Als onze rooms-katholieke kerk in Nederland (en eigenlijk heel WestEuropa) zich niet héél snel op een positieve manier gaat verstaan met
onze laatmoderne cultuur, wordt ze gemarginaliseerd. En een
gemarginaliseerde kerk is ten dode opgeschreven. Niet alleen
ontbreekt het een dusdanig gedecimeerde club gelovigen aan de
noodzakelijke kritische, intellectuele en creatieve massa, ze gaat
tegelijkertijd in tegen het wezen van de christelijke heilsboodschap.
Hoe kan zij de Blijde Boodschap van het Evangelie tot aan de
uiteinden van de aarde verkondigen, als er bijna niemand meer over is
om te spreken over of te luisteren naar Gods Woord? Hoe kan zij een
kritisch geluid op onze maatschappij laten horen als de kerk zo klein
geworden is dat ze door niemand meer serieus genomen wordt?
Werk van Gods handen
Christenen belijden dat onze wereld een geschapen werkelijkheid is,
door God gratis en voor niets aan ons geschonken. Zelfs ons eigen
leven hebben we aan God te danken. Hoe kan je dan met
pessimistische ogen naar de wereld om je heen kijken en feitelijk
zeggen ‘ik zie dat het helemaal niet goed is’? Wie zich cynisch
afwendt van de wereld met een vals beroep op christelijke
geloofszuiverheid, wendt zich af van de Schepper zelf. God zal het
werk van zijn handen niet verweest achterlaten, zo horen we dikwijls
in de liturgie. Laten wij dat dan inderdaad zelf ook niet doen. God is
overal te vinden, omdat hij alles geschapen en verlost heeft, en eens
voltooien zal. Ook onze cultuur.
NB: Vaak kom ik bijzonder interessante en lezenswaardige stukken
tegen in kranten, tijdschriften en op internet. Ik realiseer me echter
ook, dat niet alles in het parochieblad geplaatst kan worden.
Daarom wordt regelmatig een en ander in de ‘kerkbibliotheek’ van
onze eigen website gezet. Alles netjes onderverdeeld in filmrecensies,
gedichten/gebeden en teksten uit kranten en tijdschriften. Zeer zeker
de moeite om af en toe een kijkje te nemen in onze eigen digitale
bibliotheek.
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Adressen St. Urbanus Parochie

Opgave intenties
Intentie voor :……………………………………………

Parochiële Caritas

Mw.W.Out
Rekeningnummer 3518.01.162
t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.

4964469

Intentie tijdens de viering van:

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
bernyvanw [at] hotmail.com

4964175

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler
Klachten adm.parochieblad Dhr. J. de Jong
Stencilbureau

R.K.Gezellenhuis
Dhr. A.van de Vall

4965733
( na 18.00) 4964608
4961255
4961749

Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat

4961320

Kerkhof

Dhr.R.Cerpentier.

4961853

Uitvaartleiders

R.v.d.Velde v.h. J Bouwens
Vinkeveen

0297-583448

……. 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
1.

m/v

2.

m/v

-

-

3.

m/v

-

-

4.

m/v

-

-

5.

m/v

geboorteplaats / -datum
-

-

- godsdienst
-

-
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