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Gaat God ook met vakantie?
Pastoraal woord
Ik weet niet of u zich die vraag wel
eens stelt? Het is een beetje
vreemde vraag. Toch hebben
mensen soms de indruk dat God
het laat afweten. Alsof Hij er even
niet is. Met vakantie of gewoon
afwezig. Ik hoor dat wel eens van
mensen die het moeilijk hebben.
Dan zijn ze eigenlijk een beetje
kwaad op God, want ze ervaren
Hem niet, geen hulp, geen teken
van zijn aanwezigheid.
Waarom doet God niets?
Dat is dan de vraag.
Op 10 juni hebben we gevierd dat
26 jonge mensen gevormd zijn in
de Augustinuskerk, waaronder
zeven tieners uit Ouderkerk.
Tijdens die viering vergeleek deken
Bakker God met een moeder-arend
die soms ineens verdwenen lijkt en
bovendien haar kinderen het nest
uitgooit om ze te leren vliegen.
Een mooi beeld voor jonge mensen
op weg naar de volwassenheid.
Maar ook een beeld waar wij
allemaal wat mee kunnen.

God lijkt soms ver weg en lijkt ons
aan ons lot over te laten.
Maar Hij doet dat niet uit
onverschilligheid of omdat Hij met
vakantie, is maar om ons te leren
vliegen.
Want van moeilijke momenten in
je leven kun je ook leren. Dat
vergeten we wel eens. En dat
willen we liever ook niet. Maar als
je eerlijk terugkijkt naar je leven
tot nog toe, dan kun je wel
momenten aanwijzen die moeilijk
waren en waar je uiteindelijk veel
van hebt geleerd of die je leven
een bepaalde richting hebben
gegeven.
Zo sprak ik onlangs een man die ik
heb mogen begeleiden naar zijn
doopsel. Hij is door een hele
moeilijk periode van zijn leven op
het spoor gekomen van geloven.
Via meditatie is hij uiteindelijk bij
de katholieke Kerk terecht
gekomen en gedoopt. Hij heeft een
goede baan, maar denkt erover om
in de kerk te gaan werken.

Moeilijke momenten in je leven
kunnen dus heel vormend zijn. God
lijkt dan heel ver weg. Maar als het
echt moeilijk wordt, vangt Hij ons
op, zoals de moeder-arend doet
met haar kinderen. Die neemt ze
dan op haar vleugels. En zo is God
ook.

Dat vertrouwen mogen we ook
hebben. En dat heeft met geloven
te maken. Geloven dat God ons
niet echt alleen laat, niet in de
steek laat. Dat Hij over ons waakt,
ook al ervaren we dat niet altijd.
De vakantietijd is een goede
periode om eens terug te blikken
op je leven. Niet om in het
verleden te blijven hangen, maar
om de belangrijke momenten van
je leven eens in herinnering te
brengen die vormend zijn geweest
en waarbij God aanwezig was of
misschien verborgen, maar nooit
ver weg.

In het Bijbelboek Deuteronomium
staat dat ook beschreven: ‘de
Allerhoogste is als een arend die
waakt over haar jongen en boven
hen heen en weer vliegt, haar
vleugels uitspreidt, en hen
opneemt en draagt op haar
wieken’ (Deut. 32,11).

Pastor Eugène Brussee, diaken

5

Vanuit het Parochiebestuur
Het school-/werkjaar 2017-2018 ligt al weer achter ons. Velen van ons gaan in
de komende periode op vakantie. Nu is het tijd om te relaxen en alle zorgen
aan de kant. De innerlijke batterij weer opladen en misschien ook wat na
denken over het leven.
In de Spirit van mei staat geschreven God is dicht in de Buurt; als we op
vakantie gaan; gaat God dan ook mee op reis; kunnen we God vergeten mee
te nemen? Gelukkig is God overal en is God in ons. We kunnen God niet
vergeten mee te nemen. En als u op het strand van de zon geniet, of door
mooie bergen loopt, of de zon in de zee ziet ondergaan, of, of, of, denk dan
even met dank aan Hij die al dit moois voor ons gemaakt heeft.
Het komende jaar wordt belangrijk. Tijdens de vrijwilligersmiddag hebben we
al aangegeven dat in de komende 12 maanden hard gewerkt zal worden.
Deze periode zal belangrijk zijn in de geschiedenis van onze gemeenschap in
Ouderkerk, een gemeenschap welke al zo’n 1000 jaar bestaat.
Vanaf september gaan we verder met aanpassen van de pastorie. Voor dit
werk is ondertussen toestemming van het bisdom ontvangen.
We willen ook beginnen met de laatste fase restauratie van de kerk. Dit zal
alleen mogelijk zijn als alle benodigde laatste goedkeuringen in de komende
maanden binnen komen, vanuit het bisdom. Er is al vanuit de provincie
subsidie toegekend, gebaseerd op een start de restauratie in 2018. Deze
subsidie mag niet vervliegen.
Met het starten van deze laatste restauratie, nemen we, samen met het
bisdom, financieel een voorschot op de toekomstige ontwikkeling van het
gebied rondom de kerk. De restauratie wordt zeer ingrijpend en wij zullen er
allemaal mee te maken krijgen. En af en toe ook een beetje mopperen.
De fusie met de parochie Amstelland wordt ook ingevuld. Vanuit onze kracht
gaan we samen verder. De precieze datum van de fusie wordt binnenkort
overeengekomen. Onze lokale PCI zal ook samengaan met Amstelland.
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Wij doen er alles aan om de projectontwikkeling ook naar een succesvol einde
te brengen waarbij we er naar streven om uiteindelijk de grond daadwerkelijk
te kunnen overdragen.
Om over al deze zaken met U te kunnen overleggen, zal in het najaar de
Parochievergadering plaatsvinden en zal de Klankbordgroep bijeenkomen. We
moeten elkaar ondersteunen in dit proces. Elkaar helpen en waar nodig
corrigeren.
Uiteindelijk als u dan weer koffer pakt voor de vakantie van 2019, zal er veel
bereikt zijn. We zijn dan een onderdeel van de parochie Amstelland; met een
kerkgebouw dat volledig gerestaureerd is; met het besef dat door de
ontwikkeling het gebouw ook in de komende decennia onderhouden kan
worden en daarmee faciliterend kan blijven voor de geloofsgemeenschap en
het dorp. Voor de komende 12 maanden gaan we daar gezamenlijk onze
schouders onderzetten.
Ga met God; wij zien u graag in goede gezondheid terug.
Met vriendelijke groet, het parochiebestuur
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Uitnodiging Parochievergadering
Op donderdag 6 september 2018, van 19.30 tot 21.00 uur, zal er een
Parochievergadering worden gehouden. De leden van de
Parochievergadering hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen, maar
andere parochianen zijn zeer welkom, in het bijzonder vertegenwoordigers
van de diverse werkgroepen. Graag zouden wij willen weten wie er
allemaal komen. Wilt u daarom een bericht sturen naar
urbanusparochie@xs4all.nl als u van plan bent te komen? Bellen naar het
secretariaat tijdens de openingsuren kan ook.
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Sleutels pastorie
Er is momenteel een onderzoek gaande naar wie in het bezit
is van een sleutel van de pastorie. Afgelopen jaren is er
namelijk veel onduidelijkheid gekomen over gebruik van
de sleutels.
Met de nieuwe privacy wetgeving zijn wij verplicht om inzicht
te
hebben in het sleutelgebruik, maar dit is tevens een goede aanleiding om te
kijken naar de veiligheid van bezoekers van de pastorie en de kerk. Graag
willen wij ook wat nieuwe afspraken maken over het gebruik van de sleutel om
de veiligheid van iedereen in de pastorie en kerk te kunnen waarborgen.
Van veel mensen is inmiddels bekend dat zij een sleutel hebben, maar niet van
iedereen. Mocht u in het bezit zijn van een of meerdere sleutels en dat nog
niet kenbaar hebben gemaakt, wilt u dan contact opnemen met
urbanusparochie@xs4all.nl , Yvette Saan (020-4965310) of Hélène van Huizen
(tel 020-4961243).
Alle sleutels hebben ook een uniek nummer. Graag zouden wij het nummer
van de sleutel(s) die in uw bezit is/zijn te weten komen. Daarvoor hebben wij
op donderdag 30 augustus 2018 tussen 18.30 en 20.00 uur een inloop in de
pastorie gepland. Er zal dan tevens wat meer uitleg worden gegeven.
Wij verzoeken iedereen met een of meerdere sleutels dringend dan even langs
te komen, zodat wij de sleutels kunnen registreren. Mocht u echt niet kunnen
langskomen op dat moment, neemt u dan contact op met
urbanusparochie@xs4all.nl , Yvette Saan (020-4965310) of Hélène van Huizen
(tel 020-4961243).
Goede veiligheid is voor iedereen van belang. Wij hopen dat u echt gehoor wil
geven aan onze oproep.
Namens het parochiebestuur, Hélène van Huizen
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Agenda juli, augustus, september 2018
Week 28
Zo
15 juli

10.00 uur

Eucharistieviering met koor Elckerlyc
Voorganger: Pater F. Mulders

Week 29
Wo
18 juli
Za
21 juli

08.45 uur
18.30 uur

Zo

22 juli

10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Woord&Communieviering met samenzang
Voorganger: Pastor E. Brussee

Week 30
Wo
25 juli
Do
26 juli

08.45 uur
19.30 uur

Zo

10.00 uur

29 juli

Week 31
Wo
01 aug

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Eucharistieviering met stille aanbidding
Voorganger: Pastoor E. Jongerden
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastoor E. Jongerden

05 aug

08.45 uur
10.45 uur
13.30 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1.
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Woord&Communieviering met samenzang
Voorganger: Pastor E. Brussee

Week 32
Wo
08 aug
Zo
12 aug

08.45 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Woord&Communieviering met samenzang
Voorganger: Pastor E. Brussee

Week 33
Wo
15 aug
Za
18 aug

08.45 uur
18.30 uur

Zo

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo
19 aug
10.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastoor E. Jongerden
De agenda is zo veel mogelijk naar waarheid ingevuld, wijzigingen leest u op de
website of in het twee wekelijks “Bruggetje’.

Week 34
Wo
22 aug
Do
24 aug

08.45 uur
19.30 uur

Zo

26 aug

10.00 uur

Week 35
Wo
29 aug
Zo
02 sept

08.45 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastor G. van Tillo

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1.
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Op Ademkomen in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Start nieuwe schooljaar
Eucharistieviering met alle koren
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee

Week 36
Wo
05 sept

Za

08 sept

08.45 uur
10.45 uur
13.30 uur
20.00 uur
18.30 uur

Zo

09 sept

10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met Stille aanbidding
Voorganger: Pastoor E. Jongerden
Gebedsdienst met samenzang
Voorganger: Pastor D. Broersen
Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor
parochieblad de Brug of Spirit.

Week 37
Wo

12 sept

Zo

16 sept

Week 38
Wo
19 sept

08.45 uur
09.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Verspreiding parochiebladen
Op Ademkomen in de Amstelkerk
Eucharistieviering met de Duif
Voorganger: Pastor G. van Tillo

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op Ademkomen in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Oecumenische viering met het Caeciliakoor
Voorgangers: Pastor E. Brussee en dominee
H. Wapenaar. Thema: het Magnificat.

Za

22 sept

08.45 uur
20.00 uur
18.30 uur

Zo

23 sept

10.00 uur

11

Geef Diaconie een betekenis in uw dagelijks leven
Voor veel parochianen is Diaconie een woord en Diaconale Zondag een dag
zonder enige betekenis, maar uw Parochiële Charitas, ook wel afgekort tot PCI,
zou dit graag veranderen. Aangezien veel parochianen niet aanwezig waren
tijdens de dienst op 17 juni jl. willen wij deze oproep ook via de Brug met u
delen. Allereerst om te melden welke ondersteuning de PCI geeft aan onze
medemensen die dringend hulp kunnen gebruiken. Dat betreft zowel de
financiële ondersteuning van de bezoekgroep, kerstpakketten en andere
ondersteuning voor inwoners van Ouderkerk die enige hulp kunnen
gebruiken, acties voor onder andere de Stichting Derde Wereldhulp, de
Voedselbank, de Regenboog en er wordt ook ingezameld voor de projecten
van Missie en Ontwikkelingswerk Amstelland. Die ondersteuning dient te
worden gefinancierd uit de opbrengst van het kapitaal van uw PCI, maar u
begrijpt dat dit met een negatieve rente een onmogelijke opgave is.
Het moge dan ook duidelijk zijn dat het vermogen van de PCI inteert en dat is
op langere termijn onacceptabel/ontoelaatbaar.
Daarom was de collecte op 17 juni voor de versterking van de middelen van
uw PCI en u wordt opgeroepen daaraan alsnog ruimhartig bij te dragen, want
100% van de opbrengst wordt bestemd voor de genoemde projecten die
worden ondersteund. U kunt uw bijdrage overmaken naar de rekening van de
parochiële charitas op rekeningnummer NL 51 RABO 0351 801 162.
Wij willen u tevens oproepen om u in te
gaan zetten voor uw PCI of de
bezoekgroep. Binnen uw PCI zou zowel het
Bisdom als ikzelf gaarne zien dat na ruim
18 jaar mijn functie wordt overgedragen
aan een nieuw lid. Maar er is bijvoorbeeld
ook een dringende en langlopende
vacature voor een vertegenwoordiger
binnen Missie- en Ontwikkelingswerk
Amstelland. U bent nodig!
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Het is zeker dankbaar en gewaardeerd vrijwilligerswerk en u weet: “een mens
die niet dient, dient nergens voor”; dat moet toch inspiratie geven?
U kunt zich melden bij Hélène van Huizen voor de bezoekgroep, Isabel dos
Santos voor het vrijwilligerswerk van de PCI, of bij mij.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Namens uw PCI, Nico van Wieringen

***
Op Adem Komen
Met de zomer nog voor de boeg is de werkgroep Vacare al weer bezig met het
volgende seizoen van “op adem komen”, de wekelijkse woensdagavond
meditaties. We kunnen terugkijken op een mooi seizoen. Suzanne Brussee gaf
maandelijks een zangmeditatie. Zij koppelt de meditatie aan de tijd van het
jaar en wij beseffen dan hoe al zingend de woorden je tot in je ziel raken.
Eén van de hoogtepunten is voor ons ook altijd de beeldmeditatie bij de
muurschildering van de Annunciatie in de Urbanuskerk onder leiding van
Eugene Brussee. Door het vertrek van Ds. Jos de Heer moesten mensen van
buiten onze gemeente gevraagd worden om meditaties te leiden. Dit is gelukt
met als resultaat een paar prachtige avonden. Zo leidde Fieke Klaver ons door
een meditatie met het vingerlabyrint en hielden we in Amstelstroom een
dansmeditatie onder leiding van Riette Beurmanjer. Kitty Mul verraste ons
met haar contemplatieve meditaties. Ook Niels Gillebaard nam een avond
voor zijn rekening en hij was onder de indruk van de diepe stilte die wij met
elkaar beleven. Al met al weer een jaar dat zeer de moeite waard was.
Komend jaar hopen we dat de nieuwe predikant samen met Eugene Brussee
voor zal gaan in de meditaties en we nodigen u dan ook uit om hierbij
aanwezig te zijn. Gun uzelf dat moment van stilte midden in de week. Een
moment van op adem komen en beseffen dat Gods liefde de bron is van
waaruit wij leven.
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Op woensdagavond 5 september starten we weer om 20.00 uur in de
Amstelkerk. Er is dit jaar geen avond met uitleg vooraf, maar na deze 1e
meditatie is er een toelichting voor degenen die daar prijs op stellen. Elke
maand worden uitnodigingen verstuurd aan mensen in een mailbestand.
Indien u prijs stelt op deze mailing kunt u uw mailadres opgeven bij Diana of
Adri (adressen hieronder). Dan weet u zeker dat u de juiste informatie heeft.
Indien u vragen, op-of aanmerkingen heeft dan horen we die ook graag.
We hopen dat u allen een goede zomer heeft waarin het mogelijk is om op
adem te komen.
Namens de werkgroep Vacare
Diana Berendsen, berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger, a.burger-degeus@planet.nl

***
Het Interkerkelijk Stencil Bureau - ISB
Wat is het precies?
Misschien wel eens iets over gehoord. De naam doet wat ouderwets aan, want
afdrukken maken m.b.v. een stencilmachine begon ca. 80 jaar geleden. Vanaf
1970 werd de fotokopieer techniek in gebruik genomen, en deze wordt nog
steeds toegepast. Echter het ISB beschikt sinds vorig jaar over een nieuwe
kopieermachine, met uitgebreide nieuwe technieken; het apparaat kan o.a.
documenten afdrukken rechtstreeks vanuit een computer. Bovendien is de
machine uitgebreid met een unit welke boekjes kan maken. Al met al zijn de
modernste technieken in huis.
Voor wie wordt gewerkt?
Er wordt drukwerk gemaakt voor kerken, sportverenigingen, stichtingen,
particulieren, enz.
Wat wordt er gemaakt?
Er zijn veel soorten drukwerk: brieven, enveloppen, flyers, posters, boekjes A5
en A4, folders, enz.
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Wat is de boodschap?
Door diverse veranderingen in de personele bezetting, zijn er op dit moment
slechts 2 vrijwilligers voor alle werkzaamheden. We willen het team graag
uitbreiden naar 3 of 4 personen, zodat de werkzaamheden afwisselend gedaan
kunnen worden.
Hoe kan ik meedoen?
Als je in dit team wilt meedoen, en ook dat mooie drukwerk wilt maken, dan
zal het werk gemiddeld een halve dag per week in beslag nemen. De
werkzaamheden en beschikbaarheid worden in onderling overleg afgestemd.
Wie is contact?
Voor meer informatie kun je bij Herman Stokkel terecht:
hermanstokkel@gmail.com - 020-4961474

***
Lunchtijdconcert St. Urbanuskerk
Op vrijdag 21 september 2018 van 12.30 tot 13.00 uur, zal
het eerstvolgende lunchtijdconcert van de Stichting
Vollebregt in de St. Urbanuskerk plaatsvinden. Laurens de
Boer zal op de piano Afrikaanse muziek ten gehore
brengen. Na afloop van het concert is er een collecte om
de kosten te dekken.

***
Vooraankondiging: Kledinginzameling
Eind september of begin oktober zal er weer de
jaarlijkse kledinginzameling zijn voor Sams
Kledingactie voor Mensen in Nood. U zult na de
zomervakantie meer informatie ontvangen over de
juiste datum, maar wellicht dat u er nu al rekening
mee kunt houden.
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In Memoriam Luc Bos
Luc werd op 14 april 1938 geboren in Den Haag. Zijn moeder is vroeg
overleden. Luc heeft de middelbare hotelschool gedaan en kwam na een
periode als kok te hebben gewerkt bij Amstel terecht, die later gingen fuseren
met Heineken, waar hij Wilma ontmoette. In 1976 zijn ze getrouwd. Een jaar
later werd Martijn geboren, die 4 jaar later een zusje erbij kreeg, Marjolein.
Wat was hij trots op zijn gezin. In 1980 verruilde hij zijn baan en werd
zelfstandig ondernemer. Het cafébedrijf heette dorstwinkel “ de Tempelier” in
Ouderkerk aan de Amstel. Wilma runde de kapperszaak en Luc stond in het
café en maakte er een bloeiende zaak van waar mensen uit die tijd het nog
steeds over hebben. Na vele jaren moest hij wegens omstandigheden de zaken
verkopen. Hij pakte vervolgens alles aan om zijn gezin te blijven onderhouden.
Luc was een markante man: liefdevol, zorgzaam voor zijn gezin dat hem zo
dierbaar was en voor wie hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel had.
Iemand die echt van het leven genoot en tegelijk diepgelovig was. Een man die
hard heeft gewerkt en op wie mensen nooit tevergeefs een beroep deden. Op
15 mei overleed hij. Moge de onuitwisbare herinneringen aan de liefde van
Luc zijn familie tot steun zijn .

In Memoriam Wanda Gelders-Pot
Wanda was een sterke, onafhankelijke vrouw, die het werken op de markt
nog steeds met veel passie beleefde. Zij genoot daar intens van de mensen om
haar heen en de aandacht die zij aan anderen kon geven. De andere dagen
was zij altijd in de weer om haar huis en tuin netjes te maken. De deur stond
voor iedereen open. Wanda was vooral een liefdevolle en trotse moeder.
Andrea was haar alles; samen hebben ze heel veel mooie momenten beleefd.
De leegte die zij op 4 juni heeft achtergelaten, is niet te beschrijven. Nu moet
ik verder zonder jou, je stem zal ik nooit meer horen, nooit meer jouw armen
om mij heen, ik voel mij hopeloos alleen, de mooiste herinnering zal zijn: mijn
hele leven met jou, dat was fijn. Lieve mams, ik ga je vreselijk missen.
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Contactpersonen Sint Urbanusparochie
Werkgroepen
Raad van Kerken
Parochiële Caritas/PCI
Bezoekgroep
Jongerengroep
e
1 Communiewerkgroep
Kerkhofbeheer
Websitebeheer
Bloemengroep

Mw. Linda den Hartog
Mw. Isabel Land-dos Santos
Mw. Hélène van Huizen
Dhr. Paul Liesker
Mw. Isabel Land-dos Santos
Via secretariaat
Dhr. Ron Korrel
Mw. Bets Harte

020-496 4759
020-616 9393
020-496 1243
06-1418 1919
020-616 9393
020-496 1320

Dhr. Laurens de Boer
Dhr. Marcel v/d Velde
Dhr. Wim Compier
Mw. Bets Harte

0624 226 872
0612 119 204
020-496 3146
020-496 4941

Ledenadministratie

Dhr. Jan de Jong

020-496 4608

Bezorging parochieblad

Dhr. Marcel Schwegler

020-496 5733

Interkerkelijk Stencilbureau

R.K. Gezellenhuis

020-496 1255
interkerkelijkstencil
bureau@gmail.com

0297 – 582258

020-496 4941

Koren
Dirigent
Koor Elckerlyc (di-avond)
Sint Caeciliakoor (di-ochtend)
Kwetternest/gezinsviering
(do-middag)

jongj@upcmail.nl

Redactie ‘De Brug’/’Bruggetje’:

redactieurbanusouderkerk@gmail.com

‘De Brug’ is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x
per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie,
alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de
regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan
berichten vanuit de eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van
parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te
veranderen.

De nieuwe Brug: 12 september 2018
Uiterlijke kopij datum: 28 augustus 2018
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Opgave intenties
Intentie voor

…………………………………………………………………. (naam)

Intentie tijdens de viering van

.…….. dag,

/ /

2e intentie tijdens de viering van ……… dag,

/ /

(datum)
(datum)

Opgegeven door …………………………………………………………………. (naam)
Telefoonnummer
…………………………… 06 …………………….
Emailadres
……………………………………………………….
Het is gebruikelijk om bij een intentie 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,
NL61 RABO 0351 8018 55 ). Gelieve op de enveloppe te vermelden: Intentie.

Laat je kennen; help onze administratie
Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!
Naam

………………………………………………………………………..

Huidig adres

………………………………………………………………………..

Nieuw adres

………………………………………………………………………..

Postcode en plaats

…………………………………………………………………….....

Telefoonnummer:

..….…………………………06…………………………………….

Emailadres:

…………..……………………………………………………………

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via
urbanusparochie@xs4all.nl of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te
Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige
namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel.
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