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Zomerboeket
Het mooie weer liet lang op zich wachten, maar nu is het zo ver. De zomer
is uitgebarsten en de natuur is op een stralend hoogtepunt. Bloemen staan
in volle bloei en de eerste vruchten worden geoogst. Ze laten ons zien hoe
rijk de natuur is. Het leven van mensen, planten, dieren en dingen is een
klein wonder. De natuur heeft een eigen kracht een eigen ritme,
wonderlijk. Maar er zijn nu eenmaal dingen die niet te begrijpen zijn. Het
kan ons aan het denken zetten en ons op het spoor zetten van de Schepper.
Maar het moét niet. Wees maar gewoon blij met alles wat we zien in de
natuur, het is mooi. Wees maar gewoon blij met wat je voelt. Wees maar
gewoon blij dat we er zijn. Wees blij met elkaar.
We staan vlak voor de grote vakantie en het ritme van ons dagdagelijkse
werkleven mag wat minder worden. Het is goed om tijdens de
zomermaanden eens wat gas terug te nemen. Dat geldt voor iedereen van
scholieren tot de werkers in onze geloofsgemeenschap. Even geen tijd
voor vergaderingen, koorrepetitie, bestuursverplichtingen en anderzijds.
Het was geen gemakkelijk werkjaar dat we achter ons hebben, een jaar van
verlies, van interne reorganisatieplannen, van ziekte en soms onmachtige
gevoelens. Maar het is ook een jaar geweest waarin we met elkaar de
schouders eronder hebben gezet om de lopende zaken zo goed mogelijk te
doen en daar ben ik als pastor erg blij mee en trots op. We prijzen ons
gelukkig met nieuwe en betrokken bestuursleden. Samen met hen hopen
we een nieuwe koers uit te zetten. Hoe de toekomst er voor de parochie uit
gaat zien, weten we niet. Regiovorming en dekenale herindeling zijn (nog)
niet duidelijk, maar vragen wel –ondanks de onzekerheid hieromtrentinzet en energie. Een ding is in ieder geval zeker en dat is dat we in de
toekomst ook over de parochiegrenzen moeten kijken.
In de zomermaanden blijven er altijd wel mensen achter de schermen
werken, ook in de parochie. Gevierd moet er immers worden, ons lief en
leed gedeeld. Daar mag u best wel eens bij stilstaan. Maar we mogen de
komende tijd ook ontspannen, op reis gaan veraf of
dichtbij, genieten van elkaar, tijd nemen voor elkaar. Vergeet aub. ook niet
de mensen die niet in de gelegenheid zijn te reizen, maar door ziekte of
anderszins noodgedwongen thuis zijn of in verpleeghuizen en
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ziekenhuizen. Een extra bezoekje aan in de vakantieperiode is vast heel
welkom.
Kom veilig allemaal weer thuis, want we hebben elkaar hard nodig.
Zonder parochianen zijn we geen gemeenschap. Ook al maken we zo nu
en dan een moeilijke tijd door, we mogen ons vertrouwen niet verliezen.
Door de chaos heen mogen we ons gedragen weten door God, de Eeuwige
die met ons meetrekt en ons draagt. Een nieuwe schepping is dan
mogelijk. Ik hoop van harte dat u tijdens uw vakantie, waar u ook bent, af
en toe een moment aan Hem schenkt. Een moment van rust en bezinning
om wellicht te ontdekken dat we misschien meer aandacht moeten
besteden aan de wezenlijke dingen van het leven. We zijn er immers niet
voor onszelf, maar wij zijn geschapen voor elkaar.
Met hartelijke groet en u een goede zomertijd toegewenst,
Pastor Kiki Kint.
Zelf ben ik met mijn gezin afwezig van 20 juli tot en met 13 augustus. In
die tijd nemen de pastores Van Tillo en Adolfs waar.

Vanuit onderstaand zomerboeket met een diversiteit aan
“bloemen” kunt u de bloem plukken die het beste bij u past
ð 10 september houden we weer de jaarlijkse Startviering om samen met
elkaar het nieuwe werkjaar op te starten. Noteert u deze datum alvast in
uw agenda! Het thema van de viering zal zijn:
“Laat je zien, laat je horen”
Alle koren verlenen weer hun medewerking, de werkgroepen zorgen als
vanouds voor cake bij de koffie en evenals twee voorafgaande jaren hopen
we dat de weergoden ons gunstig gezind zijn zodat we in de pastorietuin
met elkaar koffie kunnen drinken. Voor de kleintjes is
er crèche dus is er geen reden om thuis te blijven.

Laat je gewoon zien én laat eens wat van je horen………….........Tot 10
september.

ð Op de oproep voor de bezetting van de administratie op de pastorie
voor drie ochtenden per week van 10-12 uur hebben twee dames
gereageerd die deze taak graag willen gaan doen. Ze zoeken nog een derde
en eventueel vierde collega om als ‘team’ goed werk te leveren ten gunste
van de parochie, de pastor en U. Uiteraard mag het ook een heer zijn,
liefst met kennis van de
computer. Laat je zien, laat je
horen…………..twee uur per week! U bent hard nodig en kunt zich
melden bij pastor Kint, 020-4961320. U wilt toch niet dat het pastorale
werk van onze parochie sluitpost wordt?
ðNa de zomervakantie wil ik graag weer beginnen met de ‘gesprekken bij
de koffie” en wel weer op de eerste donderdag van de maand. U bent u
welkom in de werkkamer van de pastor. Rondom dit samenzijn gaan we
met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en
twijfels en onze eigen beleving. Iedereen die belang stelt in een gesprek
dat verder gaat dan koetjes en kalfjes is van harte welkom op donderdag 7
september om 10.00 uur op de pastorie. Laat je zien, laat je horen!
ð Gevraagd voor het vullen van een 'demonstratiekoffertje' t.b.v.
katholiek schoolonderwijs oude, typisch katholieke
voorwerpen/boekjes/prentjes zoals kleine beeldjes (engeltjes,
mariabeeldjes, kruisbeeldjes), wijwatervaatjes, kerkboekjes, plaatjes,
adventkalenders, 40-dagenlantaarntjes enz.
Hebt u thuis nog wat liggen en doet u er niet veel meer mee? Ik houd mij
bijzonder aanbevolen om het van u te mogen ontvangen. Bij voorbaat heel
hartelijk dank.
Pastor K. Kint, Rondehoep Oost 31
ð U kunt een jaar lang op Reis in het Land van Geloven, een dekenale
Eenjarige Vormingcursus die is opgezet als een boeiende reis door de
mooiste streken in het Land van Geloven, waarbij een bezoek wordt
gebracht aan belangrijke monumenten en plaatsen. Het doel is persoonlijke
geloofsontwikkeling waarbij u uw eigen bagage
meebrengt. De woensdagavond is de vaste cursusavond met een enkele
zaterdag. In de vakanties zal er geen les zijn. Per bijeenkomst moet u
rekenen op anderhalf uur voorbereiding thuis. U kunt informatie inwinnen
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bij pastor Kint. Er liggen ook folders achter in de kerk en in de
stilteruimte. Ik daag u uit om u te laten zien en u te laten horen!
ð Hebt u interesse in begeleiding van jongeren of zou u dit in de toekomst
willen, dan is wellicht het cursusaanbod van Duc in Altum iets voor u.
Deze opleiding voor jongerenwerkers sluit sterk aan bij wat er onder de
jongeren leeft. Duc in Altum (spring in het diepe) heeft een geheel
vernieuwde opzet in eigentijds katholiek jongerenwerk. Elders in het
parochieblad vindt u meer informatie. Allen die graag met jongeren willen
werken in de kerk……………laat u zien, laat u horen.
ð U hebt interesse in de oecumene, hetzij van nature, hetzij door een
gemengd huwelijk en u wilt eigenlijk wel van u laten horen. Kom, laat u
zien in de Raad van Kerken die wel erg eenzijdig is doordat deelname van
katholieke zijde ontbreekt. Alleen de pastor zit in de Raad van Kerken. En
dat af en toe met het schaamrood op haar kaken omdat het meeste werk
neerkomt op onze broeders en zusters van de protestantse kerk. We komen
ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar, bereiden gezamenlijke vieringen door,
bekijken waar we samen kunnen werken en geven hier dan invulling aan.
Laat u zien, laat u horen...
U kunt bij pastor Kint informatie krijgen.
ð Wie wil tijdens de afwezigheid van de familie Kint zorg dragen voor de
stilteruimte? Openen, sluiten, kaarsjes aanvullen en eventueel zorgen voor
de bloemen daar Mevr. Harte een aantal weken gaat genieten van haar
welverdiende rust? Neem aub. contact op met pastor Kint. Laat u zien,
laat u horen...........
ð Volgend jaar hopen we dat een aantal jongeren weer het sacrament van
het Vormsel gaan ontvangen. Daartoe starten we in september
weer met de toeleiding hierop. Informatie hieromtrent elders in dit
parochieblad. Laat jullie zien jongeren, laat wat van je horen……..

Bericht van de redactie.
De kopij voor het september-nummer kunt u t/m donderdag 17
augustus inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres:
wesse136@planet.nl

Schoonmaken kerk.
De kerk wordt weer schoongemaakt op
Woensdagmiddag 5 juli en 2 aug. om 13.00 uur.
Mogen wij weer een beroep op u doen?
Veel handen maken licht werk
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

Wanneer Elckerlyc zingt en waar?
15 juli 19.00 Ouderkerk a.d. Amstel

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
Voor vragen en/of suggesties m.b.t. de website kunt u per e-mail contact
opnemen met Ron Korrel (r.korrel [at] planet.nl) of maak gebruik van het
contactformulier van onze website.
• Heeft u de laatste nieuwsberichten al gelezen?
• U kunt ons parochieblad altijd “on line” raadplegen
• Tip: raadpleeg de agenda op onze website en blijf op de hoogte
van alle activiteiten en vieringen.
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Familieberichten
In Memoriam

V
In het ziekenhuis Amstelland te Amstelveen overleed op 29 mei j.l. in de
leeftijd van 65 jaar
de heer Wilhelmus Johannes Van Rossum
Bankraspad 11. Wim leed aan een slopende ziekte, die hij
bewonderswaardig droeg. Voor zijn gezin en de mensen in zijn omgeving
bleef hij de man zoals hij altijd was geweest: opgewekt, vriendelijk en
hulpvaardig.
De tuin bij zijn woning was zijn paradijs. Moge hij nu bij de Heer zijn in
het Hemels Paradijs.

V
In de eerste prille minuten van zondag 11 juni j.l kwam op het
Amstelzomerfestival plotseling het einde aan het leven van
de heer Wilhelmus Gerardus Bouwman
69 jaar. “Het feest is ten einde” staat geschreven in de aanhef van de
aankondiging van zijn overlijden. Deze zin is te lezen in dubbel betekenis.
Niet alleen het festival ook zijn leven heeft Wim beleefd als een feest.
Daarin liet hij zijn gezin en allen die met hem in contact kwamen delen;
hij was een mensen- mens. Het Ouderkerkse sportleven heeft daarvan rijke
vruchten geplukt. Jarenlang en van dag tot dag besteedde hij man -en
spankracht aan het onderhoud van de sportvelden in ons dorp. Zijn inzet
maakte hem tot drijvende kracht van een ploeg die de velden maakten tot
een zee van groen (naar psalm 72). Zijn gezin zal hem vreselijk missen.
Moge Wim Bouwman rusten in vrede.

V
Op 7 juni j.l. overleed in het verzorgingshuis de Ankerplaats te Lelystad
de heer Jan Willem Derksen
jarenlang met zijn gezin woonachtig geweest aan de Burgemeester
Cordesweg 28.
Dhr. Derksen heeft de gezegende leeftijd van bijna 92 jaar mogen
bereiken. In Ouderkerk verwierf hij vooral bekendheid door het maken
van foto- en filmopnamen van evenementen in ons dorp in de vijftigger
jaren. Met zijn zendapparatuur thuis legde hij wereldwijde contacten,
erudiet als hij door gaven van geest geworden was. Zijn lichaam werd
bijgezet in het familiegraf op ons kerkhof, waarin zijn echtgenote rust
sinds 11 februari 1999. Moge Jan Derksen gelukkig zijn bij de Heer, bron
van alle licht.

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een
verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of van de
pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 of via
een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

V
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Vormsel
Eind september wordt er weer gestart met de vormselroute die jongeren
toe leidt naar het sacrament van het Vormsel, bevestiging van het
doopsel. De vormselroute bestaat uit 8 maandelijkse bijeenkomsten
waarbij met elkaar gesproken wordt over onderwerpen als spiritualiteit,
verhalen uit de bijbel en over zaken waar je als jongere mee bezig bent. Er
zitten ook veel gave activiteiten in de route: een gezamenlijke maaltijd,
een speurtocht door de kerk en de spectaculaire Bavodag. Aan het einde
van de voorbereiding kun je zelf aangeven of je gevormd wil worden of
niet. Het is je eigen keuze en beslissing. Na het Vormsel kun je je ook
aansluiten bij de Jongerengroep van de parochie, een groep die
maandelijks bijeenkomst rond een zelfgekozen activiteit.
Ook de ouders worden via ouderavonden betrokken bij de
geloofsopvoeding van hun kinderen, De vormselroute is bedoeld voor
jongeren die ná de grote vakantie naar de brugklas of naar de tweede klas
van het middelbaar onderwijs gaan..Daar wij het Vormsel één jaar hebben
overgeslagen gaat het om jongeren die geboren zijn in 1993 en vóór 1
oktober 1994. Degenen die staan ingeschreven in de parochie krijgen een
persoonlijke uitnodiging. Mochten er jongeren zijn die onverhoopt géén
uitnodiging hebben ontvangen en ook interesse hebben voor deze
vormselroute, dan kunnen zij zich opgegeven bij pastor Kint, tel:
4961320 of onderstaand strookje in de brievenbus van de pastorie
doen.
Ná opgave krijgen jullie zo spoedig mogelijk bericht over de datum
van de eerste bijeenkomst evenals jullie ouders uitgenodigd worden
voor een eerste samenzijn.
-----------------------------------------------------------------------------------Naam:--------------------------------------------------------------------J/M
Geboortedatum: -----------------------------------------------------------Adres:--------------------------------------------------tel:
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Liturgie-agenda.
Datum.

Tijd.

Voorganger .

----------------------------------------------------------------------------------05-08
19.00
Pastor G. v. Tillo
----------------------------------------------------------------------------------06-08
10.00
Pastor G. v. Tillo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-08
19.00
Pastor G. v. Tillo
----------------------------------------------------------------------------------13-08
10.00
Pastor G. v. Tillo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19-08
19.00
Pastor K. Kint p.w.
----------------------------------------------------------------------------------20-08
10.00
Pastor K. Kint p.w.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28-08
19.00
Pastor N. Reuzenaar
----------------------------------------------------------------------------------29-08
10.00
Pastor N. Reuzenaar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-09
19.00
Pastor G. v. Tillo
----------------------------------------------------------------------------------3-09
10.00
Pastor G. v. Tillo
-----------------------------------------------------------------------------------

05-08 t/m 03-09
Bijzonderheden.
----------------------------------------------------------------------------------Eucharistieviering
Piano en zang
----------------------------------------------------------------------------------Eucharistieviering
CaeciliakoorGedaanteverandering v,d.Hr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eucharistieviering
Piano en zang
----------------------------------------------------------------------------------Eucharistieviering
Caeciliakoor Maria Tenhemelopneming
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woord en comm,viering Piano en zang
----------------------------------------------------------------------------------Woord en comm,viering Caeciliakoor
20ste zon.d.h.jaar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eucharistieviering
Piano en zang
----------------------------------------------------------------------------------Eucharistieviering
Caeciliakoor
21ste zon.d.h.jaar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eucharistieviering
Piano en zang
----------------------------------------------------------------------------------Eucharistieviering
Caeciliakoor
22ste zon.d.h.jaar
-----------------------------------------------------------------------------------
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Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Zondag 10 september 2006: Open Monumentendag.
De Urbanus parochie is weer een actieve deelnemer aan deze landelijke
manifestatie. De Urbanus kerk zal voor bezichtiging zijn opengesteld in de
namiddag van 2 tot 5 uur. Er zal een deskundige gids aanwezig zijn en het
orgel zal afwisselend worden bespeeld door gerenommeerde
plaatsgenoten.
Zondag 17 september 2006: Feestelijk Vollebregt orgel concert.
De officiële (her)ingebruikname van ons gerenoveerde Vollebregt orgel
zal worden gevierd met een feestelijk concert. Het programma begint in de
middag om 3 uur en zal ongeveer een uur in beslag nemen. Aan de
invulling wordt nog gewerkt. Maar u kunt in ieder geval gevarieerde
orgelmuziek verwachten en een paar korte
toespraakjes. Bij het Parochieblad zult u begin september het vastgestelde
programma aantreffen. De toegang zal gratis zijn, iedere belangstellende is
vanzelfsprekend van harte welkom.
Het orgel is inmiddels teruggeplaatst en verkeert in een glanzende staat,
een authentiek antiek kunstwerk, maar in voorkomen en in prestaties niet
van nieuw te onderscheiden, gereed om een nieuw
leven te beginnen. We treden hier in de voetsporen van onze voorouders.
In het bijgaande bericht uit Dagblad De Tijd van 1 maart 1878 kunt u
lezen dat de gemeentenaren destijds de ingebruikname van hun orgel
groots hebben aangepakt. Me dunkt dat we trots kunnen zijn op onze
voorvaderen uit die tijd. Laten we aannemen dat zij ook tevreden zouden
zijn met wat wij in deze dagen tot stand hebben weten te brengen.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
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Honduras
Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Joris de Heer en ben 16 jaar
oud. Ik heb mij dit jaar opgegeven voor een reis naar Honduras die
georganiseerd wordt door de landelijke kerk (PKN). Het is een project van
factor 10 die jongeren wil betrekken bij ontwikkelingshulp.

Ik hoop bij dezen een de reis naar Honduras goed genoeg heb uitgelegd,
mocht je echter nieuwsgierig zijn, of meer informatie willen? Stuur gerust
een mailtje naar bovenstaand e-mail adres. Of kijk op www.factortien.nl .
Joris

Honduras is een land in Midden-Amerika. Ik ga hier drie weken heen,
samen met nog elf andere jongeren van mijn leeftijd verspreid onder heel
Nederland. We gaan daar te werk in subgroepen met elk vier jongeren. De
subgroepen worden samengesteld door middel van verschillende thema’s.
Elke groep krijgt zijn drie thema’s naar voorkeur. Die thema’s zullen dan
ook behandeld worden in Honduras.
Na de reis is het niet de bedoeling om alleen te vertellen:”Ja, het was echt
heel leuk!!”. Nee, na de reis is het de bedoeling om te verkondigen hoe het
daar is, hoe ze daar leven. Dus eigenlijk om hier bewustwording te creëren
over het ze daar leven en om geld voor ontwikkelingshulp op te halen.
Durende de reis zullen we verslagen naar Nederland sturen over hoe het
gaat in Honduras en wat voor indrukken opgedaan hebben enzovoort,
maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen, omdat ik geen idee heb wat
ik daar kan gaan verwachten.
Ik vertegenwoordig deze regio en binnenkort zal ik een lokale werkgroep
oprichten. Met deze werkgroep zal ik acties bedenken en organiseren voor
Honduras. Lijkt het je leuk om mij hierbij te helpen of ken je zo iemand?
Stuur een mailtje naar Jorisdeheer@gmail.com.
De reis naar Honduras wordt georganiseerd door “factor TIEN”. Factor
TIEN is een gezamenlijk initiatief van ICCO, de interkerkelijke
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking;
Kerkinactie, uitvoerder voor het missionaire en diaconale werk van de
Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met tien oecumenisch
georiënteerde kerken en organisaties; en het jeugdwerk van de Protestantse
Kerk in Nederland.
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Duc in Altum komt met vernieuwd aanbod voor
jongerenwerkers
Duc in Altum biedt vanaf september 2006 een geheel vernieuwd
vormingsaanbod voor katholieke jongerenwerkers. Het verschil met
de afgelopen jaren is dat de nadruk ligt op losse cursussen en op een
geïntegreerde benadering van de diverse disciplines. Daarmee hoopt
Duc in Altum de cursus voor een groot aantal vrijwilligers meer
toegankelijk te maken. Het is niettemin nog steeds mogelijk de
opleiding als geheel te volgen. Het bisdom Haarlem ondersteunt deze
nieuwe benadering van harte.

De opleiding tot katholiek jongerenwerker/ -ster Duc in Altum is in
februari 2003 door de Nederlandse bisschoppenconferentie goedgekeurd.
De missie van Duc in Altum is het opbouwen van eigentijds katholiek
jeugdwerk door het bieden van opleiding en trainingen, gericht op de
vorming van de gehele persoon in hoofd, hart en handen.
Meer informatie?
Een brochure met het vernieuwde cursusaanbod kunt u bestellen via
www.ducinaltum.net of 0492-520439.
Ook kunt u het jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem benaderen voor
meer informatie of brochures:
jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl of 023-5112635.

Verschillende invalshoeken
Elke cursus van Duc in Altum gaat in op een specifiek thema, uitgaande
van vragen die een jongerenwerker op zich af ziet komen. Voorbeelden
zijn "Kan samen vieren een feest zijn?", "De belevingswereld van
jongeren" of "Voorbereiden op eerste communie en vormsel." Een cursus
beslaat twee zaterdagen (soms beginnend op vrijdagavond) of een
weekend. Elk thema wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Vanuit theologische en filosofische inzichten wordt een stevige
inhoudelijke basis gelegd. Vervolgens sluit elke cursus aan bij de praktijk
van hedendaags jeugdwerk. In het programma is tenslotte ruimte voor
uitwisseling, bezinning en gebed.
Profijt
Het bisdom Haarlem heeft reeds profijt van een aantal mensen die bij Duc
in Altum cursussen cq. de gehele opleiding hebben gevolgd. Enkelen van
hen liepen stage bij parochies en zijn uitermate gemotiveerd in het
jongerenwerk aan de slag gegaan. Medewerkster jongerenpastoraat,
Mirjam Borst: "Duc in Altum weet enerzijds sterk aan te sluiten bij wat er
leeft onder jongeren en anderzijds de jongerenwerker zelf ook een goede
vorming mee te geven. Deze combinatie is zo ver ik weet in Nederland
uniek. Daarnaast wordt ook de uitwisseling van jongerenwerkers onderling
als erg waardevol ervaren."
Hart, hoofd en handen.
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KERK EN JODENDOM
De negende van de maand av – (Tisja be-av)
De joodse maand av valt bij ons in augustus, midden in de zomer. Tisja
betekent: de negende. Het is de negende letter van het Hebreeuwse alfabet,
vandaar: Tisja be-av.
Auschwitz
Als het donker wordt, begint deze belangrijkste joodse treur- en vastendag.
Juist op deze dag overkwam het joodse volk in haar geschiedenis
meermalen grote rampspoed. Zo heeft God volgens de overlevering op die
dag besloten dat het joodse volk veertig jaren moest doorbrengen in de
woestijn. Ook de 1ste én de 2de tempel (de Beth ha-mikdasj) te Jeruzalem
werden op die dag verwoest. De Romeinse veldheer Titus (70 na Christus)
verwoestte de laatste tempel, waarbij het tempelterrein werd omgeploegd:
het betekende het einde van de offerdiensten. Een reusachtige tragedie
voor het beleven van het jodendom als religie.
Op Tisja be-av werden de joden bovendien uit Spanje (1492 na
Christus) en later ook uit Portugal verdreven. De gaskamers van
Auschwitz werden op die dag eveneens voor het eerst benut. En zo kunnen
we nog wel even doorgaan met de reeks treurige feiten.

Uit verlangen naar die tempelterugkeer bidden joden overigens
dagelijks in de 17de bede (beracha) van het ‘achttiengebed’ (de ‘Amida’).
Het toont aan dat het wegvallen van dit heiligdom een gapende wonde is,
die al twee millennia om heling vraagt.
De wijzen uit de Talmoed weten dat Tisja be-av eens een feestdag
zal worden: als de verlossing aanbreekt: “Degene die in tranen op weg
gaat, de zaaizak om de schouder, zal blij zingend naar huis teruggaan met
schoven op zijn rug” (Psalm 126,6).
Simon Nagelmaeker
Werkgroep Liturgie en Pastoraat KRI

Eens een feestdag
Al drie weken vóór de negende av leeft men naar deze rouwdag toe,
waarbij de tragedies van het joodse volk worden herbeleefd. Als de maand
av aanbreekt, staat het joodse leven toenemend in het teken van de
herinnering. Men wast, scheert en zalft zich niet en onthoudt zich van
seksueel contact. Men vast op de negende van av zo’n 25 uur, iets meer
dan een dag. Voorafgaand eet men rouwvoedsel: bonen en/of eieren met
brood (gedoopt in as). Ook draagt men geen leren schoenen en gaat men
laag bij de grond zitten, zoals bij rouw om een gestorven familielid. In de
synagoge luistert men naar Klaagliederen van Jeremia en treurgedichten
(Kinot). Men bidt om de terugkeer van de (3de) tempel met al de
bijbehorende rituelen.
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‘Een zomer met Rembrandt’

UITJES MET EEN RELIGIEUS TINTJE

Ter ere van de 400ste verjaardag van Rembrandt organiseert het
Mauritshuis in Den Haag tot en met 18 september ‘Een zomer met
Rembrandt’. Op zaterdag 15 juli is het precies vierhonderd jaar geleden
dat de wereldberoemde meester werd geboren. Drie van Rembrandts
mooiste werken uit de collectie van het Mauritshuis zijn speciaal voor
deze gelegenheid gerestaureerd: ‘Het Loflied van Simeon’ uit 1631,
‘Homerus’ uit 1663 en het ‘Zelfportret’ uit 1669, het sterfjaar van
Rembrandt. Het Mauritshuis heeft maar liefst tien Rembrandts in de
collectie, één van de grootste schilderijencollecties van zijn hand ter
wereld. Tijdens de zomerpresentatie zijn ze allemaal in een nieuwe
opstelling te zien, aangevuld met twee schilderijen van Rembrandt die in
langdurig bruikleen zijn verkregen.
In ‘Het Loflied van Simeon’ toont Rembrandt het bijbelverhaal van
Simeon waarin hij het kind Jezus bijna letterlijk als bron van licht heeft
afgebeeld. Het werk hing in de achttiende eeuw in Paleis het Loo naast
‘De jonge Moeder’ van Gerrit Dou (ook in het Mauritshuis). Destijds zijn
de hoeken aan de bovenzijde van het eikenhouten paneel van ‘Het loflied
van Simeon’ afgezaagd, om als pendant van Dou’s werk (met halfronde
bovenkant) te fungeren. Circa twintig jaar geleden is het schilderij
gereconstrueerd. Sindsdien hangt het in een rechthoekige lijst waardoor de
oorspronkelijke grootte (met rechte hoeken) weer zichtbaar is. Slechts
oude prenten en lijsten herinneren aan de ‘verminking’ die ooit aan het
schilderij is toegebracht. Na de recente restauratie is het licht in het
schilderij weer helder stralend en de specifieke fijne schilderstijl van de
vroege Rembrandt weer duidelijk zichtbaar. Zo is de mantel van Maria
nauwkeurig geschilderd met een zeer fijngemalen azuriet (licht blauw). De
mantel van Simeon laat al iets zien van Rembrandts latere ruwere
schilderstijl. Hier heeft hij bijvoorbeeld met de achterkant van zijn penseel
in de natte verf gekrast.
T/m 18 september, Mauritshuis, Korte Vijverberg 8 Den Haag, tel.: 070
3023456, www.mauritshuis.nl. Dinsdag t/m zaterdag 10-17 uur, zon- en
feestdagen 11-17 uur.

Kerken in Nederland hebben heel wat te bieden op het gebied van kunst, cultuur,
architectuur en aangenaam verpozen. Het is daarom zeker de moeite waard deze
zomer eens een kijkje te nemen in één van de vele kerken, kloosters of kapellen.
Te meer omdat veel kerkgebouwen in de zomermaanden speciaal zijn
opengesteld. In de zomer worden bovendien vele exposities, rondleidingen,
wandelingen en concerten georganiseerd.
Daarnaast zijn er op tal van plaatsen in het land activiteiten die in meer of iets
mindere mate een religieus karakter hebben. In deze ‘Toeristische Tips’ staat een
greep uit de diverse mogelijkheden. Bij alle provinciale en plaatselijke VVV’s is
meer informatie te krijgen over opengestelde kerken en activiteiten in de regio’s.
Steeds meer VVV’s zijn ook ‘online’: zie voor een overzicht www.vvv.nl
Holland Festival Oude Muziek Utrecht
Het Holland Festival Oude Muziek Utrecht vindt dit jaar voor de 25 ste keer plaats.
Voor de gelegenheid duurt de jubilerende concertreeks ditmaal een dag langer
dan normaal. Het Festival start op donderdag 24 augustus en eindigt op zondag 3
september. Concertbezoekers kunnen hun muzikale dorst laven aan zowel
authentieke als moderne uitvoeringen van de Oude Muziek op diverse locaties in
de Utrechtse binnenstad, zoals Muziekcentrum Vredenburg en een aantal oude
kerken. Het centrale thema van deze Festivaleditie is ‘Le nuove musiche: het
Seicento in Italië’. Oftewel: de Italiaanse zeventiende eeuw staat centraal.
Hoogtepunt van de programmering vormen twee geënsceneerde operaproducties:
een moderne wereldpremière van ‘La Vita humana’ van Marazzoli en
‘l’Ipermestra’ van Cavalli, ook een opera die sinds de zeventiende eeuw niet
meer te zien is geweest. ‘Ensemble in residence’ is l’Arpeggiata o.l.v. Christina
Pluhar. Zij concerteren met werk uit het Achtste Madrigaalboek van Monteverdi,
een bloemlezing van vocale muziek van Luigi Rossi en met een verrassend
slotconcert, getiteld All’improviso – l’Arpeggiata and Friends. Ook andere
ensembles zullen zich buigen over het Italiaanse madrigaalrepertoire van
Monteverdi, Gesualdo en anderen. Bovendien is er veel aandacht voor Italiaanse
orgel- en klavecimbelmuziek.
Info: Organisatie Holland Festival Oude Muziek, tel.: 030 2329000,
www.oudemuziek.nl
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