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De tijd vliegt…………………………………………..

Adressen Urbanusparochie
Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os

4961320
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur

Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel
Secretaris
Dhr..P.Theeuwes

4965894
4967078
6790774

Bouwzaken

Dhr. T. Tetteroo

4961300

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31

4961320

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag
14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website:

www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel
Postbank
Rabobank

4401198
35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk
Postbank
Rabobank

Overige adressen:

4400643
30.05.89.786

Zie achterzijde van de Brug.

Afgelopen April was het al weer vier jaar geleden dat ik als pastoraal
werkster hier in Ouderkerk benoemd werd. Niet mijn eerste baan in het
pastoraat, maar wel mijn eerste baan in de parochie. In deze vier jaren is er
veel gebeurd, heel veel zelfs. Je wordt als het ware in het diepe gegooid.
Al heb je tijdens je studie en je stage wel leren zwemmen, het kwam erop
neer dat je het nú zonder reddingsbandjes of een zwemhaak moest doen.
En laten we wel wezen, tijdens mijn studie leerde ik niets over steigers,
restaureren, ontplofte verwarmingsketels, lekkages enz. Ook had ik niet zo
in de gaten dat we met het wonen in de pastorie een stuk privéleven
zouden inleveren. Soms valt het niet echt mee om werk en gezin te
combineren. Ik ben natuurlijk niet voor niets een half jaartje van de
werkvloer geweest. Maar ook hier ben ik weer sterker en rijker
uitgekomen. Van veel mensen heb ik het vertrouwen gekregen en dat
maakt het werk mooi en fijn.
In die vier jaar zijn er mensen vertrokken en zijn er weer nieuwe mensen
gekomen die zich willen inzetten voor de parochie en de gemeenschap. Al
die verschillende mensen maken het werken in het pastoraat boeiend en
divers. Uiteindelijk zijn de mooiste momenten de persoonlijke
ontmoetingen met mensen, waaruit ik mijn eigen inspiratie mag putten. Zij
zijn het die je tot pastor maken waardoor het werk zo mooi en waardevol
is. Dat is de brandstof waar de motor op draait!
Zo terugkijkend besef je ook hoe de parochie langzaam verandert. In je
eentje blijkt het steeds moeilijker kerk te zijn. Langzaam maar zeker
worden we onderdeel van een groter geheel: gemeenschap der
gemeenschappen, onderdeel van de regio Amstelland. Vanwege het tekort
aan pastorale beroepskrachten en vanwege het feit dat je samen sterker
kunt staan, krijgt de samenwerking langzaam maar zeker gestalte. Wij
moeten intussen ook leren om over de parochiegrenzen heen te kijken,
maar wél met behoud van onze eigen identiteit en datgene waarvoor we
staan.
Een van de initiatieven in de regio is een gezamenlijke aanpak van het
Vormsel, zowel de voorbereiding als de viering zelf. Dit zal worden
opgestart in september as. voor jongeren van 14, 15/16 jaar. Voor
Ouderkerk zal dit het komende jaar niet veel consequenties hebben, daar
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onze jongeren van die leeftijd al gevormd zijn. Wij deden dit immers met
jonge mensen uit de brugklas. Na het mooie, inspirerende Vormselfeest
van afgelopen 20 mei slaan wij het komende jaar de voorbereiding op het
Vormsel over en kan ik me inzetten om mee te denken over een geheel
andere aanpak en voorbereidende route.
Ook starten wij -de vier pastores van de regio- in september met een
kortlopende cursus over het katholieke geloof, zeg maar een opfriscursus
wat katholieken nu eigenlijk geloven. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen hieromtrent en we hopen dat heel veel mensen
nieuwsgierig genoeg zijn om deze vier avonden bij te wonen.
Hoe de toekomst eruit gaat zien is nog niet echt duidelijk, maar door de
samenwerking kunnen we enerzijds onszelf veel tijd en energie besparen
en anderzijds ruimte maken om nieuwe initiatieven te ontplooien. Kortom:
we zijn in beweging om samen te proberen ons geloof in daden om te
zetten om met elkaar en voor elkaar gemeenschap te zijn die elkaar direct
ontmoeten, bemoedigen en dragen. Dit geldt in de eerste plaats voor onze
eigen Urbanusparochie en uiteindelijk ook voor de regio.
Voor onze eigen parochie willen we in de toekomst zeer zeker investeren
in jonge gezinnen en jongeren in het algemeen. Zij maken nog steeds het
allergrootste gedeelte van onze parochianen uit, maar zijn niet altijd
zichtbaar. Maar eerst gaan we uitgebreid feesten……..
Want in augustus bestaat de kerk en dus ook de parochie 140 jaar. En deze
gebeurtenis grijpen we aan om eens goed met elkaar te feesten. Noteert u
alvast het weekend van 7 en 8 september in uw agenda, een weekend
met tal van activiteiten voor jong en oud, voor parochianen en
Ouderkerkers. Als we ons dat weekend dan verzamelen onder het dak van
de Heer, dan kom je hem zélf misschien nog wel tegen.
Een hartelijke groet,
pastor Kint.

Geachte Parochianen,
Het is al weer een tijd geleden dat u bent geïnformeerd over onderwerpen
‘van de bestuurstafel’.
De afgelopen maanden zijn we in een kleine groep begonnen met de
voorbereidingen voor de viering van het 140 jarig bestaan van onze St.
Urbanuskerk. Er is al veel (denk) werk verzet om niet alleen een geslaagde
jubileum te vieren, maar ook om aanknopingspunten te creëren die
gebruikt zullen worden in de komende jaren. In dit parochieblad zult u
d.m.v. een inlegvel verder worden geïnformeerd en tevens zal uw actieve
ondersteuning gevraagd worden voor dit jubileumfeest.
Het verspreiden en ophalen van de kerkbalans enveloppen is dit jaar
enigszins moeilijk verlopen. Er waren problemen met wijken, lopers en
geadresseerden. Er wordt hard gewerkt om de ledenadministratie op orde
te brengen. Later dit jaar zal het huidige bestand ingelezen worden in een
nieuwe software, die voor de Katholieke Kerk is ontwikkeld. Na de
zomersvakantie zullen alle Kerkbalanslopers worden uitgenodigd voor een
avond om oplossingen voor de problemen van het afgelopen jaar te
bespreken. Alsnog onze hartelijke dank voor de lopers.
In de eerste parochie vergadering van 2007 heeft het bestuur de
doelstellingen voor 2007 toegelicht. Voortgang t.o.v. de doelstellingen is
een vast agendapunt geworden tijdens deze vergadering.
Eind mei zal de aanbesteding voor de 2e fase restauratie plaatsvinden. Wij
verwachten dat het werk voor de bouwvak gegund kan worden en dat in
september 2007 de werkzaamheden zullen beginnen. Het wordt een zeer
lange zit. De 2e fase (buitenkant kerk, behalve de toren) zal ruim een jaar
duren. We hopen dat tijdens het uitvoeren van de 2e fase, de 3e fase ook
goedgekeurd zal worden.
De 3e fase betreft de inrichting binnen van het gebouw. Er zijn
verkennende gesprekken geweest met architect, belangstellende
parochianen en het bestuur. Typische Cuypers aspecten binnen het
kerkgebouw moeten weer in waarde herstelt worden. Het liturgisch
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centrum zal vermaakt moeten worden voor de eisen van de 21ste eeuw.
Daarnaast zal de vraag van een kerk als multifunctioneel centrum ingevuld
moeten worden. Dit vraagt visie en ook moed. We willen deze 3e fase
binnen een groter comité bespreken. Belangstellenden kunnen zich
opgeven bij Nico Wolffenbuttel.

Familieberichten

Onze stagiaire, mevr. R. Alberts, is een onderzoek gestart naar de wensen
van de jonge families binnen de parochie. Onze statistieken geven aan dat
wij een ‘jong’ parochiebestand hebben. Als we echter naar de gemiddelde
leeftijd van ons vrijwilligersbestand kijken en de kerkbezoekers zou een
andere conclusie gerechtvaardigd zijn. Het is van belang dat wij in deze
andere tijden, nieuw wegen vinden om dit ‘jonge bestand’ bij de
gemeenschap te betrekken.

In onze geloofsgemeenschap werd door het doopsel opgenomen:

Laten we hopen het vuur en geestkracht van Pinksteren ons daarbij zal
helpen.
Een gezegend Pinksteren toegewenst
Namens het Parochie bestuur,

Doopsel

NICK
zoon van
Remco Bosma en Sylvia Bosma -Keller
Lincolnshire UK
en

CHARLOTTE
dochter van
Hein Compier en Esther Berndsen
Brugstraat 9

Alfred Schwegler

In memoriam

V

Op 27 april jl. overleed Johannes Kooijman woonachtig aan de
Burgemeester Stramanweg 83. De uitvaart vond plaats op 3 mei, waarna
Johannes Kooijman begraven werd op ons kerkhof.
Moge hij geborgen zijn in Gods hand.
Veel kracht toegewenst aan zijn vrouw en de nabestaanden.
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KERKBALANS: Daar geef je voor

Stand Actie Kerkbalans 2007
Totaal toegezegd voor 2007

42.599,--

Ontvangen t/m medio mei

34.398,-------------8.201,--

Nog te ontvangen

Kerk als plaats voor de doop.
Sommigen kerken hebben een aparte doopkapel of soms een dooptuin. Op
sommige plaatsen, zoals Maastricht, hadden de katechumenen een eigen
kerk: de St. Jan de Doper. Slechts de gedoopten mochten de heilige ruimte
van een grote kerk betreden en daar de eucharistie meevieren. Dopen is
geen private handeling. Door het doopsel worden wij opgenomen in de
geloofsgemeenschap. Een doopviering hoort dus thuis in een kerkgebouw.
‘Paulus vroeg: Hoe zijn jullie dan gedoopt?’
‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze.
Daarop zei Paulus: ’Johannes doopte de mensen om hen heen om hen een
nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in
degene die na hen kwam, in Jezus.’Toen ze dat gehoord hadden, lieten zij
zich dopen in de naam van de heer Jezus, en toen Paulus hun de handen
had opgelegd daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal
gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer
twaalf mensen.’

(Handeling van de Apostelen 19: 3-7)

Wij danken u voor de reeds ontvangen bedragen. Velen van u maken de
Parochiebijdrage over via een periodieke overschrijving. Die komen dus
nog binnen tot en met de maand december. Als u eenmalig de
parochiebijdrage overmaakt en u heeft nog dit nog niet gedaan voor dit
jaar, dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen.
Nico Wolffenbuttel, penningmeester

Wij zoeken…………………………………………………
Mevr. Jo Meester heeft jarenlang de kerkwas gedaan:
kelkdoekjes, altaardwalen, amicten enz. Op dit moment doet
Dhr. van de Vall, onze ‘hoofdkoster’ de kerkwas. Maar hij zou
deze taak gráág af willen staan aan een ander. Wie wil deze was
op zich nemen? Het is een karweitje dat eens in de drie á vier
weken gedaan moet worden: wassen, stijven en strijken. Graag
opgave bij Dhr. van de Vall of pastor Kint.

wordt vervolgd
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Diaconale weekend 9 en 10 juni a.s.

Zondag 24 juni
Oecumenische viering
voor jong en oud
10.00 uur
in de Urbanuskerk
Voorgangers in deze viering zijn
K. Kint, p.w. en Irene van der Meulen
Met begeleiding op de piano
door Tijmen Veltman
zingt het Kwetternest in deze viering
weer een vrolijke noot.

Het zal u inmiddels bekend zijn dat tijdens het jaarlijkse diaconale
weekend de opbrengst van de collecte bestemd is voor een
aansprekend diaconaal project.
Dit jaar is het diaconale weekend op 9 en 10 juni.
Voor zaterdagavond 9 juni is dat tegelijk met het
Amstelzomerfestival. Tijdens dit gezellige Ouderkerkse evenement moet
er wel worden bedacht dat ook de collecte van het diaconale weekend
financieel goed moet worden gesteund.
Uw PCI heeft dit jaar als diaconaal project het Noodfonds van het
Allochtonenpastoraat in Amsterdam gekozen als bestemming van de
collecte.
Dit Noodfonds ondersteunt de allochtonen van alle culturen die in grote
problemen zijn gekomen, vaak buiten hun eigen schuld en die in
Nederland vaak niemand hebben op wie zij kunnen terugvallen om de
noodzakelijke hulp te bieden.
De PCI heeft regelmatig contact met de collega’s van het
Allochtonenpastoraat en daar komt dan aan de orde welke schrijnende
gevallen door het Noodfonds worden ondersteund en met welke geringe
middelen zij zo fantastisch diaconaal werk doen in Amsterdam.
Een stad zo dichtbij, maar waar onze medemensen regelmatig radeloos bij
het Noodfonds aankloppen.
De collecte tijdens het diaconale weekend wordt daarom van harte bij u
aanbevolen.
Namens de PCI,
Nico van Wieringen

Een viering waarbij iedereen weer van harte
welkom is.
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Van 26 mei t/m 1 juli 2007

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd

Bijzonderheden

Voorganger

26-05 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

27-05 10.00 uur

Pastor G. van Tillo/Kint

Eucharistieviering

28-05 geen viering

Muzikale invulling
Orgel en samenzang

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

02-06 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

03-06 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

09-06 19.00 uur

K. Kint/W. Kint

Woord en Communie

Jongerenviering

10-06 10.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

Sacramentsdag

16-06 19.00 uur

Pastor J. Adolfs

Eucharistieviering

17-06 10.00 uur

Pastor J. Adolfs

Eucharistieviering

Caecilliakoor
geen viering

Orgel en samenzang
H. Drie-eenheid

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

24-06 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Oec.Viering voor jong en
oud, Urbanuskerk.

30-06 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

01-07 10.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

Caecilliakoor

Orgel en samenzang
11e zondag door het jaar

23-06 19.00 uur

Caecilliakoor

Caecilliakoor
Orgel en samenzang

geboorte Johannes de Doper

‘t Kwetternest

Elckerlyc
12e zondag door het jaar

Caecilliakoor
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Stichtingen Urbanus en Vollebregt
• Van vele zijden hebben we mogen horen dat het orgel concert op
Bevrijdingsdag 5 mei de (talrijke) bezoekers zeer heeft bevallen. Niet
alleen wordt het virtuoze spel van organist
Matthias Havinga geroemd, ook de plezierige
ambience word genoemd. Het Bestuur van de
Stichting Vollebregt wil haar welgemeende dank
overbrengen aan alle medewerkers en sponsors
van
het programma. Een reden om op de ingeslagen
weg
voort te gaan. Mocht u verlangens of suggesties
hebben, laat ze ons weten!
Op www.kerkenouderkerk.nl vindt u een korte
audio-visuele impressie van het concert. Matthias Havinga speelt het
Wilhelmus van een onbekende componist uit het Leningrad Manuscript.
• Van het Prins Bernhard Cultuurfonds mocht de
Stichting Urbanus bericht ontvangen over de
toekenning van een subsidie voor de restauratie
van de kerk van niet minder dan € 26.000. Na de
eerdere bijdrage aan herstel van het orgel dus
wederom zeer substantiële steun van het Fonds.
We geven het verzoek van het Fonds “Helpt het
Fonds helpen” graag aan u door.
• Op zaterdag 2 juni a.s. vieren onze buren van
Urbanuskerk in Nes aan de Amstel de voltooiing
de restauratie van hun 'Adema' orgel. Met een
orgelbespeling door Ton van Eck, organist van
Sint Bavo Kathedraal in Haarlem, en vocale
bijdragen van het parochiële Caecilia koor zal
orgel weer in gebruik worden genomen. Het
concert begint om 14.00 uur en zal ongeveer een
duren.
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt.

Gesprek bij de koffie.
Deze maand vervalt het gesprek bij de koffie.

Schoonmaken kerk.
De kerk wordt weer schoongemaakt op woensdagmiddag
6 juni om 13.00 uur
Mogen wij een beroep op U doen ?
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet.

Bericht van de redactie:
de
van
de
het
uur

De kopij voor het volgende nummers (juli/augustus)
kunt u t/m
woensdag 20 juni
inleveren bij:
Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw [at] hotmail [dot] com
Kopij het liefst inleveren per mail
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Nieuws uit Het Kofschip.
Alweer het voorlaatste nieuws, nog ruim een maand en dan is het
schooljaar al weer om.
Het belangrijkste nieuws is dat er weer een directeur is benoemd.
Jehtro Schepers, die vorig schooljaar nog in groep 8 stond en het
afgelopen jaar als adjunct directeur fungeerde is definitief als directeur
benoemd.
De rust is teruggekeerd en iedereen ziet de toekomst
vol vertrouwen tegemoet.
Alle juffen van de kleuters vierden gelijk hun
verjaardag en hadden een reuze gezellige en
vrolijke “juffendag”.
Op moederdag zijn weer heel veel moeders verrast
door een op school geknutseld cadeautje. Iedereen heeft erg zijn/haar
beste gedaan. De sportdag voor de bovenbouw is al twee keer uitgesteld.
De weerman voorspelde zeer veel regen al bleek dit nog al mee te vallen.
Hopelijk is drie keer scheepsrecht en gaat het alsnog door.
De groepen 7 brachten een bezoek aan het concertgebouw. “Luister je
rot”was het thema. De vrijdag ervoor kwam iemand een les geven hierover
en de week daarop met de bus en tram op naar de muziek. Een leerzame
excursie.
Groep 8 gaat op kamp naar Ter Aar.
Hopelijk werkt het weer mee want zij gaan sportief op
de fiets. Daarna hard aan de slag voor de
afscheidsavond.
De avondvierdaagse komt er ook weer aan. Veel leerlingen
hebben zich hiervoor opgegeven.
De toetsweken zijn inmiddels weer afgerond dus dat zit er
weer op voor dit schooljaar.
Tijdens een studiedag hebben de leerkrachten zich weer laten
bijscholen.
Het laatste nieuws leest U de volgende maand.

De raad van kerken Ouderkerk aan de Amstel biedt u
aan de documentaire

Ave Maria
Op 17 april j.l. werd in een vol Amstelstroom met ruim 100 mensen de
documentaire film Ave Maria getoond.
Een prachtig film, vol emoties en zeker de moeite waard om te bekijken.
Heeft u de film, door omstandigheden niet gezien? De mogelijkheid
bestaat, als u een DVD speler heeft, deze thuis te bekijken.
We vragen voor het lenen van de film een vrijwillige bijdrage, waar de
Raad van Kerken een gepaste bestemming voor zal zoeken.
In overleg met de Raad van Kerken,
Theresa Paulides, tel. 020 496 4559 of threes [at] hccnet [dot] nl

Team Het Kofschip.
9

Jongerenweekend over liefde & relaties
Voor het eerst wordt er door het
bisdom Haarlem een weekend voor
jongeren georganiseerd over liefde
& relaties. Het weekend heeft als
thema ‘Liefde is…’ en biedt
jongeren de gelegenheid stil te staan
bij liefde en verliefdheid in hun
eigen leven. Jongeren van 16 tot en
met 25 jaar zijn welkom, zowel
vrijgezellen als stellen. Het weekend
wordt gehouden van 8 tot en met 10
juni in Vogelenzang.

Nieuwe perspectief
Het weekend wordt georganiseerd
door de dienst Jongerenpastoraat en de
afdeling Huwelijk & Gezin van het
bisdom Haarlem. Stefan & Lisette van
Aken van deze laatstgenoemde
afdeling en Peter & Judith van Hoof zijn de inleiders van het weekend. Het
wordt een weekend waarin jongeren een nieuwe kijk kunnen krijgen op
hun eigen (liefdes) leven en al hun vragen over liefde en verliefdheid
kunnen stellen.

Meer info en opgave
Het weekend zal een relaxed karakter hebben. Er blijft naast de serieuze
gedeelten genoeg tijd over om samen te kletsen en lekker op de bank te
hangen. Het weekend vindt plaats in Vogelenzang (NH) aan de Bekslaan
11 en is bedoeld voor jongeren van 16 t/m 25 jaar. De kosten zijn € 30
voor het hele weekend. Aanmelden kan via www.hoeksteen.org
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Voor
meer
informatie:
www.jongbisdomhaarlem.nl
/
www.hoeksteen.org of 023-5112635.

Jeugd en Jongeren.
Katholieke Jongerendag verhuist naar Brabanthallen.
Na de succesvolle edities van de Katholieke Jongerendag in 2005 en 2006
wordt er ook dit jaar een Katholieke Jongerendag (KJD) georganiseerd. De
KJD zal plaatsvinden op 4 november in de Brabanthallen in Den Bosch.
De dag, die het jaarlijks hoogtepunt van de jonge katholieke Kerk vormt,
heeft ditmaal de titel ‘Paradiso’.
Projectleider van de Katholieke Jongerendag Gerrie Conen legt uit hoe de
titel ‘Paradiso’ aansluit bij het thema van de dag: “Kortweg is het
dagthema ‘de Hemel op Aarde’. We willen met het programma van de
Katholieke Jongerendag de jongeren en tieners handvatten geven om in
hun dagelijks leven en in de maatschappij te bouwen aan een stukje hemel
op aarde. En we hopen natuurlijk dat de bezoekers op de dag zelf een
stukje levende Kerk, en daarmee een stukje paradijs mogen ervaren.”
Verder wordt er dit jaar naast het programma voor jongeren (16-30 jr.),
ook een programma speciaal voor tieners (12-15 jr.) aangeboden. Vorig
jaar was dit om organisatorische redenen niet mogelijk, maar dit jaar geeft
de organisatie gehoor aan het verzoek van velen om de tieners toch een
eigen programma aan te bieden. Traditiegetrouw opent de dag om 10.00
uur met een programma op de twee hoofdpodia. Over de locatie zegt
Conen: “De afgelopen jaren heeft de Katholieke Jongerendag
plaatsgevonden in de Heidehal te Nieuwegein. Een prima locatie, maar het
organiseren van een dergelijk evenement in een indoor-tennisbaan/
squashcentrum, kent zo z’n moeilijkheden. Met de gang naar de
Brabanthallen is gekozen voor een echte evenementenhal. Deze locatie
heeft veel logistieke voordelen en we denken met deze verhuizing de dag
een nog professionelere uitstraling te geven. We gaan er in ieder geval
onze uiterste best voor doen.”Net als vorige jaren zal ook dit jaar RKK
verslag doen van de dag middels radio, internet en televisie. Op
www.jongkatholiek.nl/kjd is binnenkort meer gedetailleerde informatie
over het programma van de dag te vinden.
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Website katholiekgezin.nl van start
Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) en het
Katholiek Nieuwsblad zijn met diverse organisaties in het werkveld de
nieuwe website www.katholiekgezin.nl gestart. Man en vrouw komen in
hun relatie met elkaar, hun kinderen en de maatschappij voor tal van
verrassingen en vragen te staan. Wie een katholiek gezin wil opbouwen,
zal zich afvragen: hoe doen anderen dat, wat zegt de Kerk erover, wat is er
te doen voor katholieke gezinnen, zijn er boeken over, wat doet de
regering voor het gezin? De nieuwe website www.katholiekgezin.nl
voorziet in die behoefte. Op 5 mei stelde bisschop Hurkmans van Den
Bosch, referent voor het gezin binnen de Bisschoppenconferentie, de site
in gebruik tijdens het tiende Katholieke Gezinsweekend in Helvoirt.

Met onder meer nieuws, agenda, boeken, tips en achtergronden rond
huwelijk, gezin en opvoeding biedt de site informatie voor een gezin, of
dat nog in wording is of al een tijd onderweg of gebroken. Bezoekers
kunnen reageren op een stelling, praktische tips of een uitspraak van hun
kind doorgeven, maar ook vragen stellen aan ervaringsdeskundigen. In de
uitgebreide bookshop worden boeken kort besproken en is er een directe
link naar het boek bij online boekwinkels. Gezinnen kunnen in een
netwerk op zoek naar organisaties en mensen die verdieping, hulp of
plaatsen van ontmoeting bieden voor het huwelijk, gezinsleven en de
opvoeding. Ook verwijst de site door naar een aantal dossiers op internet
over huwelijk & gezin, van kerkelijke documenten tot discussies in de
media. Actueel nieuws met betrekking tot het gezin en ontwikkelingen
binnen Kerk en maatschappij worden wekelijks gevolgd.

'Vergeet-ze-nietjes' voor eenzame ouderen
Hilversum (ANP) 15 mei 2007 - Het Nationaal Fonds ouderenhulp
organiseert dit jaar in de zomer een bloemenactie voor ouderen in
verzorgings- en verpleeghuizen die zich eenzaam voelen.
Zomereenzaamheid
Volgens onderzoeken voelt 32 procent van de 2,3 miljoen bejaarde
Nederlanders zich eenzaam. In de zomer zou de neerslachtigheid
toenemen omdat familieleden en/of het vaste personeel van de tehuizen
met vakantie zijn.
Supermarkt
Het fonds roept Nederlanders op om in de zomermaanden langs te gaan bij
bewoners van tehuizen. De organisatie heeft afspraken gemaakt met
supermarktketen COOP. Nederlanders kunnen daar een vergeet-me-nietje
kopen dat ze vervolgens aan een oudere cadeau doen. Een euro van het
aankoopbedrag van het plantje komt ten goede aan reisjes en uitstapjes
voor eenzame ouderen.

Informatie: info [at] katholiekgezin [dot] nl
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'Mooiste preken sinds de Bergrede' gebundeld
Hilversum (Van onze redactie) 20 mei 2007 - In het onlangs verschenen
boek Van God gesproken heeft de Kampense emeritus hoogleraar
homiletiek Jaap van der Laan een vijftigtal preken verzameld van ruim
dertig vermaarde predikers door de eeuwen heen.
Drie Nederlanders
Van der Laan selecteerde onder anderen Origenes, Sint Augustinus,
Meister Eckhart, Luther, Calvijn, Abraham Kuyper, Albert Schweitzer,
Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King en Dorothee Sölle. Ook nam hij
drie Nederlandse bedienaren van het Woord in zijn overzicht op: de in
1996 overleden rk-priester Tom Naastepad, voorganger/dichter Huub
Oosterhuis en hervormd predikant Nico ter Linden.
Woorden beelden laten worden
Het criterium dat Van der Laan voor zijn selectie hanteerde was naar eigen
zeggen 'subjectief'. De preken moesten niet alleen invloedrijk of beroemd
zijn, maar ook origineel van taal en denken. "Ik koos voor een preek als er
verrassende gedachten in staan", zegt de homileticus in Kruispunt Radio.
"Voor mij is een preek goed als die mij emotioneel iets doet, die mij op
verrassende wijze nieuwe dingen laat zien. Een goede preek is beeldend,
ze spreekt tot de verbeelding, ze laat woorden beelden worden."

Parochiële Caritas

Mw.W.Out

Gezinsdiensten ’t Kwetternest
Mw.W.Bentinck-van Wieringen

4967466

Jongerengroep

Mw..Jansen &
Dhr. Ph.Kint

4722220
4961320

Communiewerkgroep

Mw.B.Harte-Keizer

4964941

Vormselwerkgroep

Mw.Jansen

4722220

Koor Elckerlyc

Dhr.H.Out

4964469

St. Caeciliakoor

Dhr.M.v.d.Linden

4961635

Bezoekgroep

Dhr.W.Schreurs

4961890

Raad van Kerken

Secretariaat: Mw.H.Alberts

4964139

Lay-out parochieblad

Berny van Wieringen
Bernyvanw [at] hotmail.com

4964175

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler

4965733

Stencilbureau

4961255
4961749

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

Verhuur Elckerlyc gebouwtje

Bergrede
Een aantal preken in Van God gesproken zijn voor het eerst in het
Nederlands vertaald. Alle preken en predikers krijgen achterin het boek
een korte toelichting. Het boek heeft als ondertitel 'de mooiste preken
sinds de Bergrede'. De Bergrede is een lange passage uit het Evangelie van
Matteüs waarin Jezus een menigte toespreekt en zijn visie op het Rijk
Gods onthult.

4964469

Dhr. en mevr. Kouwenhoven

Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat

4961288
4961320

R.k.Begrafenisvereniging “Antonius de Kluizenaar”
Kerkhof

Dhr.R.Cerpentier.

4961853
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