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Zie achterzijde van de Brug.

Juni is een mooie maand. Op de 21ste begint de zomer. Op het land
staat de oogst te rijpen. Op de scholen worden de laatste toetsen
afgewerkt en is de vakantie in aantocht. Ook kerkelijk kent de junimaand veel hoogtepunten. Dit jaar valt de tweede Pinksterdag op 1
juni. Er is dan geen viering in onze kerk. Dat neemt niet weg, dat de
liturgie van die dag toch een belangrijke boodschap heeft. Die komt
erop neer, dat als we allemaal met Pinksteren de Geest ontvangen
hebben om getuigen te zijn van het Licht, we elkaar ook moeten
erkennen als dragers van het Licht. Dat houdt in, dat we in elkaar
moeten geloven. De meest nabije en dagelijkse vorm van geloven is
geloven in elkaar.
Het weekend daarna vieren we het feest van de Heilige Drieëenheid.
Door de viering van dit mysterie realiseren we ons pas hoe goed God
voor ons mensen is. Als een Vader wil Hij ons beschermen en op de
goede weg houden. Daarom is Hij in Jezus onder ons komen wonen,
en wilde Hij, nadat Jezus zich uit de menselijke wereld had
teruggetrokken, toch onder ons aanwezig blijven als een Helper om
Zijn Geest van liefde onder ons levend te houden.
Weer een weekend verder vieren we Sacramentsdag. Als evangelie
lezen we dan de instelling van de Eucharistie bij Marcus. De viering
van die dag doet denken aan die van Witte Donderdag, toen we bij
Johannes lazen, hoe Jezus bij die gelegenheid de leerlingen de voeten
waste. Het verband tussen die twee lezingen is gegeven met de slotzin
van de laatstgenoemde tekst, waar staat: Ik heb een voorbeeld
gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan moeten jullie ook doen. Als we
bij de Eucharistie tegenwoordig zijn, en eten van het brood en drinken
van de wijn, verbinden we ons tot die opdracht van dienstbaarheid.
Het derde weekend van juni vieren we de 12de zondag door het jaar. In
de zomer is Jezus nogal eens op het meer te vinden. Dat is ook zo in
het evangelieverhaal van die 12de zondag.
In de heuvels is het dan bloedheet, terwijl dan op het water een lekker
windje waait.
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Maar het weer kan daar ook plotseling omslaan en de wind kan dan
aanzwellen tot een storm. In het evangelie van die dag vertelt Marcus,
hoe Jezus een keer de storm tot zwijgen bracht. Het is een aansporing
om te geloven dat Jezus een einde kan maken aan het kwaad en de
zonde in de wereld, en om moeite te doen om meer over Hem te weten
te komen, en daar dan ook iets mee te doen.
Ook in het laatste weekend van juni vinden we Jezus aan de
waterkant. Maar veel verkoeling zal hij niet gehad hebben, want een
dichte menigte vergezelde hem. In zo’n situatie kon het niet anders of
er werd op hem een beroep gedaan om zieken te genezen. Een overste
van de synagoge, een zekere Jaïrus, kwam zijn hulp vragen voor zijn
zieke dochtertje, en een vrouw die aan bloedvloeiing leed, probeerde
zijn kleed aan te raken om genezen te worden. Dat gebeurde ook,
maar voor het zieke meisje was het te laat. Maar Jezus zei: Het kind is
niet gestorven, maar slaapt, en hij vroeg haar op te staan.
Ontroerend is Jezus’ zorg voor het kind na afloop, toen hij vroeg haar
te eten te geven. Deze vermelding is ook een bevestiging, dat zij
leefde en niets meer mankeerde. Dit verhaal heeft een diepe betekenis.
De dood, die wij geneigd zijn te zien als het einde van alles, is slechts
een slaap, een overgang naar een andere wijze van bestaan, waarin
onze geest verder leeft bij God.
De liturgie van de zondagen door het jaar, en de aanwijzingen die
daarin gegeven worden, zijn niet minder belangrijk dan die van de
kerkelijke feestdagen. Elke liturgieviering heeft eeuwigheidswaarde,
en in elke lezing uit de Schrift klinkt iets door van wat God ons te
zeggen heeft. Door aan de liturgie deel ter nemen en naar Gods
woorden te luisteren en die ter harte te nemen, voegen we blijvende
waarde toe aan ons leven als bijdrage aan Gods Rijk op deze wereld.
Pastor G. van Tillo

Familieberichten
Colin Fabian van Dam,
geboren 17-7-2008,
gedoopt 26-4-2009.
Witkopeend 7
1423 SM Uithoorn

Jente Compier,
geboren 21-12-2007,
gedoopt 10-5-2009
Brugstraat 9
1191 AV Ouderkerk aan de Amstel

Openluchtviering in de Ronde Hoep
Op zondagavond 7 juni wordt er weer een openluchtviering gehouden
Het is een bijzondere ervaring om met elkaar in het open veld te
zingen, te bidden en te luisteren naar woorden uit de bijbel.
De dienst wordt geleid door ds. Jos de Heer.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Eric Jan Joosse.
Bij droog weer wandelen we om 18.45 uur het weiland in achter de
boerderij van de familie Roos, Waver 40, waar om 19.00 uur de dienst
begint (mensen die slecht ter been zijn kunnen met de auto),.
Bij regen wordt de dienst in een schuur gehouden.
Iedereen is van harte welkom op deze viering, die in alle opzichten
een open karakter heeft.
Namens de commissie Waverdiensten Peter Roos.
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Urbanus Lunchtijdconcert
Het eerstvolgende Urbanus Lunchtijdconcert in de St. Urbanuskerk te
Ouderkerk a/d Amstel zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei, 12.30-13.00
uur.
Laurens de Boer (piano) en Claudia de Clercq (sopraan) zullen de
“Poèmes pour Mi” van Olivier Messiaen ten gehore brengen.
In 1936 componeerde Olivier Messiaen deze liederencyclus als
liefdesbetuiging aan zijn echtgenote, de violiste Claire Delbos, door
hem liefkozend ‘Mi’ genoemd naar de hoge ‘e’ van haar viool. Liefde,
natuur en religie vormen in deze cyclus een eenheid.
Claudia de Clerq is als freelance zangeres verbonden aan het koor
van de Nationale Reisopera, de Vlaamse Opera en De Nederlandse
Opera. In 2005 zong zij in een eenakter van Luigi Pirandello bij het
Toneelgezelschap Reflex en won daarmee de eerste prijs in het
Pirandellofestival. Ook zong zij als soliste in een aantal bekende
oratoria.
Laurens de Boer is de vaste pianist van het Rosa Ensemble. Hij
werkt tevens mee aan diverse muziektheaterproducties. Laurens de
Boer is als dirigent/pianist verbonden aan de drie koren van de
Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel.
De toegang tot het concert is gratis.

Op Diaconale Zondag 14 juni a.s.
collecte voor De Regenboog Groep
U bent gewend dat uw PCI voor de diaconale collecte op ‘”Diaconale
Zondag” een doel selecteert dat iedereen moet aanspreken en bij
voorkeur in onze nabijheid is.
Dat doel is dit jaar gevonden in De Regenboog Groep uit Amsterdam.
Deze groep richt zich op de verstrekking van maaltijden aan dak- en
thuislozen.
In de 10 inloophuizen van De Regenboog in Amsterdam wordt
onderdak, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en uiteraard basale
zorg als eten, douchen en schone kleding aangeboden.

Wist u dat in Amsterdam ongeveer 3000 mensen op straat leven?
Vanuit de overtuiging dat ieder mens de moeite waard is, zet De
Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale en psychiatrische
problemen, dak- en thuislozen, verslaafden, asielzoekers en
vluchtelingen.
Zij zijn kwetsbaar en langdurig zorgafhankelijk.
Betrokkenheid bij deze groep is hetgeen de vrijwilligers van De
Regenboog Groep bindt.
Uw gift wordt goed besteed
Het geld dat binnen komt wordt volledig besteed aan de dagelijkse
boodschappen: koffie, thee, melk, brood en beleg en ingrediënten voor
de warme maaltijden.
Er zijn geen personele kosten, want bezoekers en vrijwilligers doen
samen het werk en omdat de inloophuizen veel voedingsmiddelen
krijgen, kan voor € 1,50 die wordt ontvangen een volwaardige warme
maaltijd worden verstrekt.
Het hangt voor De Regenboog Groep af van de giften van
particulieren en kerken of de maaltijdverstrekkingen in stand kunnen
worden gehouden.
Het is duidelijk dat de PCI om die reden deze collecte warm bij u
aanbeveelt.
Indien u niet in staat bent tijdens de viering op Diaconale Zondag
aanwezig te zijn, maar de activiteiten van De Regenboog spreken u
wel aan om een bijdrage te doen, dan kunt u die bijdrage overmaken
op de bankrekeningnummer 3518.01.162 van de PCI bij de RABO te
Ouderkerk onder verwijzing van “De Regenboog”.
Uw PCI zal er dan voor zorgen dat uw bijdrage aan De Regenboog zal
worden overgemaakt gelijktijdig met de opbrengst van de collecte
Uiteraard kunt u uw bijdrage ook direct overmaken naar De
Regenboog op giro 8081 t.n.v. De Regenboog Groep te Amsterdam
o.v.v. “Maaltijdverstrekking”.
Hoewel er door onze parochianen nog wel eens wordt geklaagd, kan
ik stellen dat daar vaak weinig reden toe is als men de situaties
vergelijkt met de mensen in echte noodsituaties.
Voor aanvullende informatie over De Regenboog liggen er achter in
de kerk een aantal brochures die door geïnteresseerden kunnen worden
mee genomen.
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Namens de PCI bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Nico van Wieringen

Zondag 21 juni

Oecumenische Viering
voor jong en oud
In de Oec. gezinsdienst van 21 juni worden twee collecten gehouden
tijdens de viering, de eerste is bestemd voor de "speel-o-theek in
Chili" een project van Afra Vogel en de tweede is voor het werk van
de plaatselijk Raad van Kerken.

Pastor J.Adolfs en Ds. J. de Heer
gaan in deze viering voor.
Kinderkoor het Kwetternest zingt
weer vrolijke noten.
o.l.v. Laurens de Boer.

Pastoraat
De taakgroep pastoraat, van de Amstelkerk gaat zien of het mogelijk
is om in Theresia een uurtje te organiseren waarin we met bewoners
van Theresia gaan zingen. Dit doen wij in samenwerking met de
Urbanuskerk. Bij voorkeur gaan we psalmen en liederen zingen die u
goed kent. Zoals liederen uit de bundel van Johannes de Heer. In
principe hebben we hier de woensdagmorgen voor uitgekozen. Of het
echt deze morgen wordt hangt onder andere van het volgende af: wij
hebben mensen nodig die op de piano de groep willen begeleiden.
Hiervoor doen we graag een beroep op mensen die goed kunnen
pianospelen. Als er meerdere mensen zich aanmelden kunnen we een
rooster maken zodat u niet te vaak aan de beurt hoeft te zijn.
Waarschijnlijk zullen we beginnen met eens in de twee maanden en
als het goed bevalt misschien wel elke maand. Wilt u ons helpen zodat
we fijn kunnen zingen, geef u dan op bij Teun de Haan, 020-4964523
of teundehaan@hetnet.nl
Namens de taakgroep pastoraat, Teun de Haan

vakantie is …

Iedereen is hierbij weer van harte welkom.
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LITURGIE AGENDA

JUNI 2009

Datum Tijd

Voorganger

30-05 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

31-05 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

06-06 19.00 uur

Pastor Reuzenaar

Eucharistieviering

07-06 10.00 uur

Pastor Reuzenaar

Eucharistieviering

13-06 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

14-06 10.00 uur

Pastor Reuzenaar

Eucharistieviering

20-06 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

21-06 10.00 uur

Pastor Adolfs/Ds.de Heer

Oec.Gezinsdienst

27-06 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

28-06 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

04-07 19.00 uur

Pastor Reuzenaar

Eucharistieviering

05-07 10.00 uur

Pastor Reuzenaar

Eucharistieviering

Bijzonderheden

Muzikale invulling

Pinksteren

Caeciliakoor

H. Drieeenheid

Caeciliakoor

Sacramentsdag

Caeciliakoor

Gezinsviering

t Kwetternest

Elckelyc
13e zondag door het jaar

Caeciliakoor

14e zondag door het jaar

Caeciliakoor
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Zondagmiddagconcert
&
Urbanus Lunchtijd Concert
Op zondag 22 maart werd het eerste van de twee
door de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel
Ouderkerk voor 2009 geprogrammeerde
Zondagmiddagconcerten in de S t Urbanus
gegeven.
Jos van der Kooy en Matthijs Koene vertolkten
composities van Georg Friedrich Händel, Felix
Mendelssohn Bartholdy , Frank Martin, Jehan
Alain en Johann Sebastian Bach. Tijdens het concert improviseerde
Jos van der Kooy op De winter is vergangen en Matthijs Koene
soleerde in Syrinx van Claude Debussy.
Jos van der Kooy is o.a. cantor en organist van de Westerkerk te
Amsterdam. Matthijs Koene is o.a. hoofddocent panfluit aan het
Conservatorium van Amsterdam en speelt in vele ensembles.
Het Vollebregtorgel, de panfluit en S t Urbanus bleken voor elkaar
geschapen te zijn. Niet alleen het applaus van de 130 aanwezigen
getuigde daarvan, maar ook de reacties tijdens het hapje en drankje na
afloop. “Ga door met dit niveau van programmering en vertolkers”,
was alom de boodschap.
Na afloop van het concert overhandigde Rob Ammerlaan namens
de Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel het Urbanus
Parochie Bestuur een cheque van € 75.000. Vele parochianen, het
Prins Bernhard Cultuurfonds en het Coöperatieve Fonds van de
Rabobank Amstel en Vecht schonken dit bedrag ten behoeve van de
restauratie van de S t Urbanus.
De Urbanus Lunchtijd Concerten zijn een aanvulling op de
Zondagmiddagconcerten. Met beide typen concerten beoogt de
Stichting
Vrienden
Vollebregt
Orgel
Ouderkerk
de
t
naamsbekendheid van de S Urbanus, de belangstelling voor het
Vollebregtorgel en het klassieke muziekrepertoire te bevorderen.

Tevens poogt de stichting met deze uitvoeringen een fundament te
leggen voor het werven van fondsen voor het onderhoud van de S t
Urbanus en het Vollebregtorgel - beide behorend tot het nationaal
cultureel erfgoed.
Het ligt in de bedoeling de lunchtijdconcerten eens per maand in de
niet-vakantiemaanden te organiseren. Gedacht wordt aan de laatste
vrijdag van die maanden.
Op vrijdag 27 maart werd van 12.30 tot 13.00 uur door Eric Jan
Joosse (orgel) en Juraj Illés (viool) het eerste lunchtijdconcert, getiteld
Barok in de Lente, gegeven. Eric Jan Joosse is o.a. cantor-organist
van de Amstelkerk in Ouderkerk, dirigent van verschillende koren en
instrumentalist in diverse radio- en tv-programma’s. Juraj Illés speelde
vanaf 1973 tot zijn pensionering in het Koninklijk Concertgebouw
Orkest.
Het programma bestond uit werk van Johann Sebastian Bach, Georg
Friedrich Händel,
Carl Philipp Emanuël Bach en Arcángelo Corelli (in een bewerking
van H. Léonard). Het concert werd besloten met Vollebregt in de
Lente, een improvisatie van Eric Jan Joosse.
Het eerste Urbanus Lunchtijd Concert werd bijgewoond door
ongeveer 50 personen.
Om de animo voor een lunchtijdconcert te achterhalen werd een
kleine enquête gehouden.
Na afloop leverden 38 aanwezigen deze in. De overgrote
meerderheid - 33 personen - apprecieerde het geboden programma.
Ongevraagd schreven 14 personen op hun formulier: ‘doorgaan!!’. De
mondelinge reacties in de week na het concert onderstreepten het
enquêteresultaat: het programma en het niveau van de uitvoerenden
werden hooglijk gewaardeerd. Kortom, lunchtijdconcerten (b)lijken
aan te slaan.
De enquête bood de aanwezigen ook ruimte suggesties te doen.
Bekeken wordt of deze in het concept passen en financieel en
organisatorisch haalbaar zijn.
Het volgende Urbanus Lunchtijd Concert gaat plaatsvinden op
vrijdag 29 mei a.s..
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Na afloop van beide concerten werd een deurcollecte ten behoeve
van het onderhoud van de S t Urbanus en de voortgang van de
concerten gehouden.
De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk heeft op
grond van de reacties en de enquête geconcludeerd dat (a) de
concerten in de St Urbanus worden gewaardeerd en (b) op de
ingeslagen weg moet worden doorgegaan. Om beide typen concerten
te continueren moeten echter wel de benodigde financiële middelen
worden gevonden.
Nu al is duidelijk dat de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel
Ouderkerk beide concerten niet had kunnen realiseren zonder de
steun van sponsoren. Het in adverteren en directe marketing
gespecialiseerde bureau VandenBusken adviseerde in de aanpak en
ontwierp de affiches en programma’s. Drukkerij Aeroprint
verzorgde kosteloos het drukwerk. Bakker Out, Keurslager Wim
Stronkhorst en Plus Van der Neut offreerden na afloop van het
Zondagmiddagconcert wederom de hapjes en drankjes.

Uitstapje met de bewoners uit Theresia
Op vrijdag 1 mei jl. zijn wij met een aantal kinderen uit de
vormselgroep op stap geweest met bewoners van Theresia. We
moesten om 08.45 uur bij Theresia zijn. Daar stond de bus al klaar. Er
gingen best veel mensen mee, de bus zat in ieder geval behoorlijk vol!
Toen iedereen ingestapt was, vertrokken we naar Panorama Tulipland
in Voorhout. Daar aangekomen was er voor iedereen koffie met een
stukje appeltaart. Vervolgens hebben wij het Panorama bekeken van
schilder Leo van den Ende. We kregen daarbij uitleg over het
schilderij. Meer dan 10.000 uur heeft de schilder hieraan gewerkt;
bijzonder om te zien.
Na het bezoek aan Tulipland zijn we daar in de buurt nog een
pannenkoek gaan eten. Ondanks dat het eigenlijk maar 10 minuten
rijden was, heeft de buschauffeur een omweg gemaakt langs de
bollenvelden. Toen iedereen had geluncht zijn we huiswaarts gegaan.
Het was heel gezellig om een dagje met de bewoners van Theresia op
stap te gaan. Ze waren ook allemaal heel aardig. Hopelijk hebben zij
een mooie dag beleefd! Wij hebben het in ieder geval graag gedaan.
Groetjes, de vormselgroep
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Jonge wijn in nieuwe zakken
In het najaar willen we starten met een
serie gespreksavonden onder de titel
“Jonge wijn in nieuwe zakken”. Deze
avonden zijn bedoeld voor actieve en
betrokken parochianen uit de regio
Amstelland. We proberen uit elk van de
zeven parochies twee tot drie
deelnemers te krijgen, veelal ouders van nog schoolgaande kinderen.
We denken globaal aan de leeftijd van 30 tot 50 jaar. Enige
voorkennis van het katholiek geloof wordt verondersteld. Er wordt
gesproken aan de hand van het cursusboek “Jonge wijn in nieuwe
zakken”.
Enkele onderwerpen zijn: leven met Gods woord, groeien in gebed,
een persoonlijke relatie met God onderhouden, een zegen voor elkaar
zijn, gemeenschap vormen, crisissen op de geloofsweg, de eigen
charisma’s ontdekken. Daarnaast kan ieder ook zijn of haar eigen
onderwerpen inbrengen. Het gaat in totaal over 12 zittingen, die om de
twee weken zullen worden gehouden. Na drie of vier bijeenkomsten
kiest ieder of hij of zij verder gaat. Tijd en plaats zullen zo veel
mogelijk in overleg met de deelnemers worden gekozen.

Nadere informatie en opgave:
Paul Koopman
020 6417518
koopmanpl@xs4all.nl

Zomerweken en vakantie met een kleine beurs
1. Voor wie verre reizen niet meer hoeft…
Samen met leeftijdsgenoten genieten van een ontspannen en verzorgde
vakantie week in het voormalig retraitehuis de Zwanenhof. Omgeven
door een prachtige kloostertuin en een mooi coulissenlandschap van
Twente bieden wij u een onbezorgde week aan.
Er is volop gelegenheid voor fiets- en wandel excursies, gezellige
avondprogramma’s en bezinnende bijeenkomsten rond het thema
‘Wijsheid komt uit het oosten’. ’s Ochtends en ’s avonds is er in de
kapel een meditatief moment.
Wanneer: week 1, zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 juli, week 2,
8 tot en met 15 augustus en week 3, 22 tot en met 29 augustus.
Nb. Senioren met een bescheiden inkomen kunnen subsidie krijgen,
die verstrekt wordt door de Stichting Katholieke Noden.
Wilt u zich inschrijven of meer informatie hebben: U kunt ons bellen
op 074 265 95 25. U kunt onze website bezoeken:
www.zwanenhof.nl/bezinning.
2. Vakantie met een kleine beurs
Voor mensen die moeten rondkomen van een minimale uitkering is op
vakantie gaan vaak een onbereikbaar ideaal. De Zwanenhof maakt het
mogelijk, juist voor mensen met een kleine beurs, er een paar dagen
op uit te trekken. Deze ‘midweek’ is bestemd voor volwassenen die in
een ontspannen en gezellige sfeer samen een paar fijne vakantiedagen
willen hebben.
Ons programma is gevarieerd en u bent vrij om mee te doen aan de
verschillende onderdelen. Wij beiden o.a.: een excursie, wandelen,
creatieve activiteiten, een bezoek aan een dorp of bezienswaardigheid,
een optreden of film in de avonduren.
Als u er zelf op uit wil gaan, dan krijgt u een lunchpakket. In onze
prachtige tuin kunt u ronddwalen en uitrusten. Ons ruime huis en de
gastvrije begeleiding geven u alle gelegenheid om op verhaal te
komen. Het eten staat voor u klaar. U hoeft deze dagen nu eens niet
zelf af te wassen en u kunt u zich mooi laten verwennen.
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Dit programma wordt gesubsidieerd door Stichting Katholieke Noden
[SKAN] en door de Vrienden van de Zwanenhof. Het is uitsluitend
voor mensen, die –vanwege hun financiële situatie- anders niet op
vakantie kunnen.
Wanneer: Week 1, maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli,
week 2; woensdag 29 augustus tot en met zondag 2 september.
Kosten: € 65,- p.p.
Wilt u zich inschrijven of meer informatie hebben: U kunt ons bellen
op 074 265 95 25. U kunt onze website bezoeken:
www.zwanenhof.nl/bezinning.

Lieddag '15 jaar Laatdiensten' Alkmaar'
De 'Laatdiensten' organiseert op zaterdag 6 juni 2009 een lieddag in de
Kapelkerk, Laat 80 in Alkmaar.
Op deze lieddag, die in het kader staat van 15 jaar 'Laatdiensten' zal
onder leiding van professionele musici, een aantal liederen
ingestudeerd worden. Op het programma staat een boeiende mix van
oude bekende en nieuwe liederen.
Aan deze lieddag werken mee:
De dirigenten Connie Kriek en Bert Rootmensen
Nina Borletti – orgel en piano
Teresa Takken - solo's
deelname € 15,00
inloop en koffie vanaf 10:00 uur, aanvang 10:30 uur
afsluiting ca 16:15 uur

Parochiële Caritas

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

lunch zelf regelen, voor koffie en thee wordt gezorgd.

4964469

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

Dhr. en mevr. Kouwenhoven

Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat

4961288
4961320

R.k.Begrafenisvereniging “Antonius de Kluizenaar”
Kerkhof

inlichtingen: www.laatdiensten.nl/lieddag
opgave: lieddag@laatdiensten.nl of: 072 - 515 42 05

Mw.W.Out

Dhr.R.Cerpentier.

4961853

Uitvaartleiders

R.v.d.Velde v.h. J Bouwens
Baambrugge
0297-583448
Spierings, Kok en Lemkes
Amsterdam
6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.
Bankrekening 35.18.01.855
Postrekening 6259845 t.n.v.
Kerkbijdrage:
Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535
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