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Zie binnenzijde achter in de Brug

Door ziekte, overlijden en anderszins is ons
kostersteam van 4 personen in vrij korte tijd
teruggebracht naar slechts één koster. Ton Tetteroo
is helaas overleden, Nico Kouwenhoven is jammer
genoeg van het lopen met één kruk weer
teruggegaan naar twee krukken en Ton van de Vall
is helaas door ziekte ook al sinds weken niet meer beschikbaar.
Gelukkig hebben we nog Martin v/d Kwartel, maar u begrijpt
allemaal: voor één persoon is het vele kosterswerk gewoon te veel.
Het gaat immers niet alleen om de vieringen in het weekend, maar ook
vallen onder het kosterswerk de dopen, huwelijken en uitvaarten,
kaarsen, wijn, hosties bestellen en dies meer. Veel en
verantwoordelijk werk dus! In de maand april, zonder meer al druk
door de Goede Week, waren er vijf uitvaarten. We hebben echt met de
handen in het haar gezeten. Gelukkig hebben we het gered, maar het
kostte veel georganiseer en bijspringen van de pastor.
Een dringende oproep in de kerk heeft gelukkig een persoon
opgeleverd die graag als koster ingewerkt wil worden. Ook het
echtpaar van Dijk verleent hand-en spandiensten! Hiermee zijn we
natuurlijk ontzettend blij. Nog gelukkiger zouden we zijn als er zich
nog zeker 2 personen zouden melden. Dan kan men tegelijkertijd
worden ingewerkt en kunnen de weekenden verdeeld worden over
meerder personen zodat de wekelijkse lasten beperkt blijven. Een
koster is als het ware de gastheer van de kerk en zorgt er voor dat alles
picobello in orde is: licht, geluid, boekjes/zangbundels klaarleggen
enz. enz. Niet alleen in de sacristie voor de voorgangers, maar ook in
de kerk verwachten mensen dat alles in orde is. Een koster is
onontbeerlijk want zonder hem of haar kan de viering eigenlijk niet
plaatsvinden. Ja……u leest het goed. Er staat ook ‘haar’ , want
waarom zou een vrouw geen koster kunnen zijn? Trekt liturgie u aan?
Vindt u het belangrijk dat er gevierd kan blijven worden? Hebt u altijd
al eens de klok willen luiden? Grijp dan NU uw kans en meldt u
ALSTUBLIEFT bij
Kiki Kint: 4961320 of kikikint@xs4all.nl
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Inspiratie
“Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten”, dichtte Willem
Kloos eind negentiende eeuw. Hij verwoordde daarmee de geest van
onze tijd. Maar hij zette daar ook vraagstekens bij. In de tweede helft
van het gedicht – een sonnet ! – komt een ander gezichtspunt naar
voren.
Toch is die eerste regel een eigen leven gaan leiden. Zij geeft aan dat
tegenwoordig alles uit de mens zelf moet komen. En dit heeft
gevolgen voor ons godsbeeld. God is het beste in mijzelf. Daarom
knutselen we onze persoonlijke godsdienst in elkaar. Uit verschillende
religies kiezen we wat het beste bij ons past.
Maar laten we ons nog wel verrassen door iets dat van buiten onszelf
komt? Gelukkig gebeurt dit nog steeds. Mensen worden verliefd op
een ander. Ook gaan (jonge) mensen naar een (pop)concert om iets te
ervaren dat hen overstijgt en van buiten komt, dat tegenover hen staat
en hen diep raakt.
Zij is er dus nog wel … die antenne voor wat van de andere kant
komt. Ook met gelovige woorden kunnen we dit bevestigen. Ieder van
ons heeft wel eens de ervaringen gehad dat je iets zei of deed en
tegelijk je afvroeg: “Ben ik het die dit zegt of doet? Het lijkt wel of
een ander door mij spreekt of handelt.” Dit is een moment van
inspiratie.
Een andere mogelijkheid is dat iemand anders mij diep raakt door wat
hij zegt of doet. Ik word verrast door de boodschap die bij me
binnenkomt. Dit zijn inspirerende personen en verhalen. In de bijbel
vinden we er veel bij elkaar. Als we de verhalen en personen lezen,
voelen we dat hier meer aan de hand was.
Gelukkig hoeft niet alles uit onszelf te komen. Misschien is dit wel
wat we met Pinksteren vieren, wat de eerste christenen hebben
ervaren. Er is een Geest die ons inspireert … op een verrassende
manier.
Jaap van der Meij:
pastoraal werker H. Geestparochie en St. Urbanus Bovenkerk.

Pinksteren
Zo is de geest in weer en wind gekomen,
een duister ruisen van ontkiemend vuur
dat zich verheft tot aan het derde uur
en dan gedompeld wordt van oude bomen.
En klaterend laat men het water stromen
dat vechtend steeds weer nieuwe wegen zoekt
en in de wereld grote voortgang boekt
totdat het in zichzelf weerom zal komen.
Zo heeft de geest het volle woord gegeven
en alle talen die de wereld sprak,
verbroederd en tongen gingen leven,
van ziel tot ziel was er geen zin die brak.
Ondanks de wind die bomen fel deed beven,
was er geen vuur dat men vergeefs ontstak.
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Familieberichten
Felicitaties
De Deken van Amsterdam, pater A.Bakker s.m.a., werd verrast met
een Koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van de hulpbisschop
Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., famile, vrienden en naaste
collega’s benoemde de burgemeester van Amsterdam hem tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De burgemeester roemde de verbindende inzet van onze deken voor
kerk en mensen op velerlei pastoraal en bestuurlijk terrein.
Op zondag 8 mei vond de laatste plechtige eucharistieviering
plaats in de Annakerk vanwege de sluiting van deze kerk.
In deze viering, ging de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jozef
Punt, voor en sprak hij over het feit dat deze gebeurtenis enerzijds een
droevige gebeurtenis was, maar dat er anderzijds altijd weer duidelijke
tekenen van hoop te zien waren. Na de viering benoemde de bisschop
Dhr. Harry Lammers tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester.
Harry Lammers was veertien jaar lang vice-voorzitter van het
kerkbestuur van de Annakerk en heeft in die hoedanigheid veel werk
verzet dat met de sluiting van deze kerk te maken heeft.
Mevrouw Jo Bonhncke werd in Amstelveen benoemd tot Ridder in
de Orde van oranje Nassau vanwege haar grote en zeer lange inzet
voor de bewoners van zorgcentrum Theresia.
Vanuit de Urbanusparochie feliciteren wij hen met deze welverdiende
onderscheiding!

Gedoopt
Op 8 mei jl. werd door de doop in onze geloofsgemeenschap
opgenomen
Laurens Rico Robert Benjamin
zoon van Rico Fasel en Marieke Fasel-van den Akker,
Goudplevier 6

In Memoriam
V
Op 12 april jl. overleed in zorgcentrum Theresia Gezina Wijfjes,
Ina zoals velen haar kennen 98 jaar geleden werd zij in een groot
gezin geboren hier in Ouderkerk aan de Amstel. Zij is ongehuwd
gebleven, maar voor haar vele neven en nichten is zij een bijzondere
tante geweest, een lieve, zelfstandige en belangstellende vrouw met
een grote vriendinnenkring die langzaam maar zeker wegviel door
overlijden Ruim tien jaar heeft zij in zorgcentrum Theresia gewoond.
Het oud worden viel haar niet altijd makkelijk. Want ook in het
zorgcentrum werd de vertrouwde kring van mensen om haar heen
kleiner en kleiner. Gelukkig was er nog de aandacht van neven en
nichten en was ze altijd blij met de vele bezoeken van met name Theo
en nicht Marthy. De laatste weken ging haar gezondheid, zowel
lichamelijk en geestelijk achteruit. In de Goede Week mocht zij haar
leven teruggeven aan haar Schepper. Op 26 april hebben we van Ina
afscheid genomen, waarna zij begraven werd op ons kerkhof. Moge de
Heer voltooien wat Hij met Ina begonnen is.
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In Memoriam
V
Op 22 april overleed in een verpleeghuis in Den Haag Dirk de
Jong, weduwnaar van Maria Kooijman. Dirk mocht 84 jaar oud
worden. Tezamen met zijn vrouw leefden zij hun leven de laatste jaren
in zorgcentrum Theresia. Helaas ging de laatste tijd de geestelijke
gezondheid van Dirk sterk achteruit, waardoor een opname in een
verpleeghuis in Den Haag noodzakelijk werd. Op 29 april werd in een
drukbezochte viering afscheid genomen van Dirk de Jong, waarna de
crematie volgde. Moge hij samen met zijn vrouw verenigd zijn en
geborgen in de palm van Gods hand

Claudia de Clercq volgde haar zangopleiding bij Wout Oosterkamp
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Na masterclasses bij
Elly Ameling, Cristina Deutekom en in Duitsland bij Thomas
Quasthoff, heeft zij lessen gevolgd bij Gemma Visser. Inmiddels
wordt ze gecoacht door Noelle Barker in Londen.
Zij 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 Toneelgezelschap Reflex
en won daarmee de eerste prijs in het Pirandellofestival.
In oratorium zong zij als soliste onder andere in het Requiem van
Mozart, The Messiah van Händel, het Stabat Mater van Dvórak, de
Johannespassion, diverse cantates van Bach en in de Missa Criolla
van Ramírez.
Laurens de Boer studeerde piano aan het Rotterdams Conservatorium
bij Barbara Grajewska. Hij specialiseerde zich in hedendaagse
ensemblemuziek. Met het Rosa Ensemble, waar hij de vaste pianist
van is, treedt hij veel op in binnen en buitenland. Zo stonden reizen
naar Canada en Brazilië op het programma.
In 2005 toerde Laurens door Nederland met de grote theaterproductie
‘Amadeus’ over de laatste levensjaren van Wolfgang Amadeus
Mozart. Hiervoor schreef hij ook de muziek.
Laurens is als dirigent verbonden aan de drie koren van de
Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel.

Lunchtijd Concert in de St Urbanus te
Ouderkerk aan de Amstel

Na afloop wordt koffie en thee geschonken.
De toegang tot de concerten is gratis.
Na afloop is er een collecte om de kosten te bestrijden.

Op vrijdag 27 mei 2011 wordt in de St Urbanus te Ouderkerk aan de
Amstel tussen 12.30 en 13.00 uur het tweede Urbanus Lunchtijd
Concert van het seizoen 2011 gegeven. Onder de titel In de schaduw
van de bomen. Impressionisme in de muziek vertolken Laurens de
Boer (piano) en Claudia de Clercq (sopraan) liederen van Claude
Debussy en solopianowerken van Maurice Ravel.

De volgende Urbanus Lunchtijd Concerten worden gegeven op
vrijdag 23 september en vrijdag 28 oktober (.12.30 - 13.00).
Het laatste Urbanus Zondagmiddag Concert in 2011 - het Kerstconcert
- vindt plaats op zondag 11 december (aanvang 15.30 uur).
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Achter het masker van Brazilië
De actieweek van de Week Nederlandse Missionaris loopt van
Hemelvaart tot en met Pinksteren (2 t/m 13 juni 2011) en heeft dit
jaar als thema ‘Achter het masker van Brazilië’. In alle parochies in
ons land wordt voor de WNM gecollecteerd voor het werk en welzijn
van Nederlandse missionarissen en missionair werkers, ook voor hen
die niet gebonden zijn aan een orde of congregatie in Nederland. Een
onmisbare steun in de rug.
Samen sterk
Geïnspireerd door hun geloof zetten nog altijd honderden
missionarissen zich in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in voor
mensenrechten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke
opbouw. De Week Nederlandse Missionaris voert campagne voor het
werk én persoonlijk welzijn van deze krachtige mensen. Vanuit
dezelfde inspiratie zetten meer dan dertig, door de Week Nederlandse
Missionaris uitgezonden lekenmissionarissen, zich momenteel in. De
WNM hecht grote waarde aan het betrekken van jonge mensen bij de
missionaire traditie. Zij verbinden zich aan groepen mensen die zich
niet neerleggen bij hun situatie, maar actief werken aan een beter
bestaan. Voor deze mensen, die zich in vaak moeilijke
omstandigheden inzetten voor de armsten, vraagt de WNM uw
aandacht.
Achter het masker van Brazilië
De campagne vertelt dit jaar het verhaal van de landloze boeren in het
Noordoosten van Brazilië. Het verhaal van de hardwerkende vrouwen
die onder erbarmelijke omstandigheden hun gezin proberen te
onderhouden. En in het bijzonder het verhaal van de missionarissen en
missionair werkers die, met steun van de Week Nederlandse
Missionaris, de lokale bevolking bijstaan in hun strijd tegen armoede
en uitsluiting.
Het boekje
In ‘Ik doe mijn deel’ leest u over de wereld die schuilgaat achter het
masker. Een wereld met door armoede getekende bewoners.
Missionarissen als Carlos Mesters en Jan Rietveld werken in Brazilië
al tientallen jaren samen met mensen die ondanks alle misère de hoop

niet verliezen. Het levert een prachtig boekje op. Door het te kopen
raakt u niet alleen geïnspireerd. U steunt ook de Week
Nederlandse Missionaris. Uw steun is hard nodig. Want alleen met uw
bijdrage, kan de WNM het unieke werk van missionarissen en
missionair werkers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika mogelijk
blijven maken. Bestel het WNM-boekje vandaag nog.
U kunt de Week Nederlandse Missionaris steunen:
• Door een bijdrage over te maken op rekening 676 t.n.v. Week
Nederlandse Missionaris te Den Haag;
• Door deel te nemen aan de Pinkstercollecte;
• Door het WNM-boekje 2011 te bestellen voor €15 inclusief
verzendkosten via de website www.weeknederlandsemissionaris.nl.
Dankzij úw steun kan de Week Nederlandse Missionaris er voor
zorgen dat missionarissen en missionair werkers dagelijks hulp
kunnen bieden aan mensen die dat het meest nodig hebben.
Waardering geeft kracht
De Week Nederlandse Missionaris kan zich met steun van haar
donateurs blijven bekommeren om het werk en welzijn van de
Nederlandse missionarissen en missionair werkers overal ter wereld.
Dankzij úw steun kunnen zij zich samen met de lokale bevolking
blijvend inzetten voor een vredige en rechtvaardige wereld.

Week Nederlandse Missionaris
Op de website van de Week Nederlandse Missionaris,
www.weeknederlandsemissionaris.nl, kunt u
verder lezen over Brazilië, het thema en de campagne. Wilt u op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen ge-durende de
campagne? Meld u dan via de website aan voor de digitale
nieuwsbrief.
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In het Eerste Communieproject is altijd een spaardoel opgenomen,
omdat het belangrijk is dat kinderen leren met elkaar te delen, vooral
met hen die het in het dagelijks leven veel minder hebben. In overleg
met de ouders is gekozen voor de Stichting Voedselbank Amstelveen.

De eerste communicantjes van de St. Urbanusparochie
in Ouderkerk aan de Amstel sparen voor de Stichting
Voedselbank Amstelveen
Bron: Grea Twint
17-05-2011

16 jongens en meisjes die afgelopen zondag 15 mei 2011, in de St.
Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel hun Eerste Communie
deden tijdens een zeer feestelijke viering, hebben tijdens hun
voorbereiding hierop gespaard voor de voedselbank.

In zelfgemaakt spaarpotjes spaarden de kinderen door klusjes te doen
zoals boodschappen halen, afwassen en auto’s wassen. En er werd
fanatiek gespaard!
Mevrouw Twint, coördinator van de Stichting Voedselbank
Amstelveen, mocht tijdens de evaluatie van de Eerste
Communicantjes op maandagmiddag 16 mei 2011 uit handen van een
van de kinderen de spaarpotjes ontvangen.
Tevens werd haar de 1e collecte die tijdens de Eerste
Communieviering werd verzameld en welke ook bestemd was voor de
voedselbank overhandigd. De collecte had het bedrag van € 311.07
opgebracht. Daarnaast werd aan de coördinator een grote doos
meegegeven met producten bestemd voor dezelfde voedselbank die de
kinderen ’s middags hadden ingezameld.
Een verraste mevrouw Twint had, na haar uitleg over de voedselbank,
voor ieder kind een zak paaseitjes en mochten alle kinderen op de foto
voor de bus van de Voedselbank. De opbrengst van de spaarpotjes van
de kinderen bedroeg maar liefst 137,38 euro, - geweldig!

De eerste communicantjes van de St. Urbanusparochie in Ouderkerk
voor de bus van de Stichting Voedselbank Amstelveen
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JUNI 2011

LITURGIE AGENDA
Plaats

Bijzonderheden

Datum Tijd

Voorganger

02-06 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Eucharistieviering

04-06 19.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Eucharistieviering

05-06 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Eucharistieviering

11-06 18.30 uur
Zorgcentrum

Pastor G.van Tillo

Theresia

Muzikale invulling
Hemelvaart

Samenzang

Eucharistieviering
Eucharistieviering

12-06 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St.Caeciliakoor

Pinksteren

St.Caeciliakoor met orgel

St. Urbanuskerk
2e Pinksterdag

13-06 geen viering
.
18-06 19.00 uur

Pastor Reuzenaar

St. Urbanuskerk

Eucharistieviering

19-06 10.00 uur

Pastor Reuzenaar

St. Urbanuskerk

Eucharistieviering

25-06 18.30 uur
Zorgcentrum

Pastor G.van Tillo

26-06 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Eucharistieviering
gregoriaans

02-07 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Eucharistieviering

03-07 19.00 uur

Pastor K.Kint/Ds.J.de Heer

St. Urbanuskerk

Gezinsdienst

Theresia

Koor Elckerlyc

Eucharistieviering

‘t Kwetternest/ Regenboog
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Gesprek bij de koffie.
U bent op donderdag 30 juni om 10.00 uur
weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven. Plaats: de werkkamer van pastor Kint
op de pastorie.

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

Schoonmaken kerk.
Woensdagmiddag 1 juni om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
Je bent van harte welkom.!!!

Bericht van de redactie.
De kopij voor het Parochieblad juli/augustus
kunt u inleveren

t/m dinsdag 21 juni
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

De oude gebedshouding
Vroeger leerden de katholieken om met de ogen dicht te bidden,
geknield en de handen gevouwen. Dit in tegenstelling tot de oude
kerk. In de derde eeuw zegt de kerkvader Origenes: ‘Er zijn allerlei
gebedshoudingen, maar die waarbij de handen uitgebreid en de ogen
naar boven worden gericht, dient de voorkeur.’ Een blik naar boven,
waar volgens de bekende voorstelling God in de hemel woont,
vergezelde vaak het gebed. Jezus zelf gaf het voorbeeld. Bij het
broodwonder nam hij de
vissen en broden, sloeg zijn
ogen op naar de hemel en
sprak het zegengebed uit
(Mt.
14,19).
Bij
de
consecratiewoorden
wordt
van Jezus gezegd dat hij het
brood in zijn handen nam,
opzag naar de hemel en het
dankzeggend zegende.
Bij de meest voorkomende
gebedshoudingen in de oude
kerk werden de handen
opgeheven en de ogen naar
de hemel gericht. In vroege
fresco’s en mozaïeken komt een orante (biddende vrouw) voor. Ze
wordt staande afgebeeld, de armen uitgespreid en meestal kijkend in
de hoogte. Dit wordt de orantenhouding genoemd. Bij dank- en
smeekgebed symboliseert ze de openheid en ontvankelijkheid voor
God. De heiligenlevens geven ons talrijke voorbeelden. Over Maria
van Egypte (rond 400) wordt verteld dat ze met moeite de Jordaan was
overgestoken om in de woestijn aan te komen, ‘Ze wendde zich toen
naar het oosten, hief haar ogen naar de hemel, strekte haar handen uit
en begon fluisterend te bidden: Ik dank U van ganser harte, almachtige
Vader, want U hebt me veilig hierheen geleid.’ In de akten van
Franciscus van Assisi wordt gezegd dat hij ’s nachts uit zijn bed
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opstond en begon te bidden met opgeheven hoofd, opgeheven handen
en de ogen op God gericht.
In de liturgie van de oude kerk was het staan de meest gepraktiseerde
gebedshouding. Het concilie van Nicea (325) schreef voor dat de
gelovigen op zondag en tijdens de hele paastijd moesten staan als
herinnering aan de opstandig van Christus, waaraan ze participeerden.
Wel werd er zowel in de liturgie als privé geknield als een teken van
onderwerping en eerbetoon aan God. Zitten tijdens de eucharistische
dienst door de gewone kerkgangers kwam tot in de middeleeuwen
maar nauwelijks voor, omdat er nog geen kerkbanken waren, maar
wel was er een zetel voor de voorganger. Ook waren er in abdijen en
later in kathedralen koorbanken, waar de getijden werden gebeden.
Het vouwen van de handen was gebruikelijk, maar met
ineengestrengelde vingers dateert van veel latere tijd. Als we de
geschiedenis van de lichaamstaal van gebedshoudingen overzien,
blijkt de zogenaamde orantenhouding zeker vroeger zeer gangbaar en
geliefd te zijn.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

Hoe moet het nu eigenlijk wel en wanneer?
Regelmatig wordt mij door jonge ouders gevraagd wanneer men nu
eigenlijk moet knielen, zitten of staan tijdens de Eucharistie. Gewoon
de gebruikelijke regels dus. Er valt heel wat te melden over deze
regels, omdat elke houding zijn eigen betekenis heeft. Zo zal het
sommige mensen verbazen dat in het Oosten (Griekenland, Rusland,
etc. het staan als de meest eerbiedige houding wordt beschouwd.
Voor ons in het Westen hebben onderstaande regels altijd gegolden.
Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie is ook wel bekend als
Vaticanum II, werd van 1962 tot 1965 gehouden, en is bekend

geworden als de kerkvergadering van het ‘bij de tijd brengen’
(moderniseren) van de Kerk.
Vaticanum II heeft een grote invloed op het kerkelijk en gelovig leven
gekregen en derhalve ook op de regels die men daarna niet meer zo
nauwkeurig nam. Helaas denk ik dan af en toe, want wat ik als
voorganger soms zie -zeker bij uitvaarten- is vaak bar en boos:
telefoneren, met de communie blijven spelen, praten. Dwingend
kunnen we regels natuurlijk niet opleggen, maar iets meer eerbied zal
zeker niet misstaan. Integendeel zelfs.
Staan: Belijden, ontvangen.
Knielen: Summum van eerbied, onderwerping, overgave, boete
Zitten: Rust, beschouwing
-staan bij het Alleluia: gezang vóór het Evangelie
-Staan onder het Evangelie en de geloofsbelijdenis,
-knielen onder het Eucharistisch gebed na het Sanctus/Heilig
-na de communie knielen als overgave
-staan onder de zegen.
En hoe de communie te ontvangen?
Je rechterhand vouw je onder de linkerhand als
‘kommetje’ men beaamt het ontvangen van de
communie na de woorden “het Lichaam van Christus” met een
welgemeend Amen (het zei zo!). Op de plek van uitreiking zélf,
nuttigt men de communie en niet al lopende. Een kruisteken daarbij
maken misstaat niet.
Wanneer we ons samen aan bovenstaander vijf regels houden
(uitgezonderd ouderen die wellicht moeilijk kunnen knielen) tonen we
eerbied en respect voor God in Zijn huis.
Kiki Kint, pastoraal werkster.
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Het geheim van Leven,
Oecumenische Openluchtdienst Waver

Misintenties juni 2011
Zaterdag 4 juni 19.00 uur en Zondag 5 juni 10.00 uur
Ina Wijfjes, Dirk de Jong, Anton van Beek, Jo de Jong - van Rijn, Jan
van Hensbergen, Loes Witmond - van Leeuwen, Overleden ouders
van Beek - Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v.d.
Meer - Verkerk, Overleden ouders Boom - Driehuis, Sophie Kea,
Rinie Helsloot - de Groot, Tonny v.d.Velde - Ronday, Matthée de
Jong, Ko Timmer en Piet Leurs.
Voor degenen die het moeilijk hebben.
Zondag 12 juni 10.00 uur
Ina Wijfjes, Dirk de Jong, Overleden familie Brummelhuis - Jansen,
Sophie Kea, Corrie de Wit - Kooyman, Kees Bon, Alice Neeven Hekker, Margaretha Dellemijn - Honselaar, Ton Tetteroo, Riet Copier
- Baas, Margaretha Keizer - Schalkwijk, Cornelia Feddema -van As.
Zaterdag 18 juni 19.00 uur en Zondag 19 juni 10.00 uur.
Rien Verlaan, Agatha te Beek - Broodbakker, Overleden ouders
v.d.Kroon - Kemphorst, Sophie Kea, Kars van Tol en Maria van Tol van Nes, Herman van Veen, Rie van Veen - Emous, overleden familie
van Wees - Kolk, Annie Nelis - van Rijn, Margaretha Keizer
Schalkwijk, Hennie Compier.
Zondag 26 juni 10.00 uur.
Riet Zeldenthuis - Flierboom, Sophie Kea, Jan Kea, Lenie Lakerveld Broodbakker, Johan Berndsen, Lenie Meester - van Riel, Ben Meijer,
Piet de Jong, Cornelia Feddema - van As, Wim Pappot en Piet Leurs.

Het is weer bijna zo ver, zondag 5 juni is weer de
jaarlijkse openlucht dienst in een weiland in de Ronde Hoep.
De voorgangers, Jos de Heer en Kiki Kint gaan een tipje
oplichten van ‘Het geheim van Leven’ aan de hand van psalm 104.
Nergens in de Bijbel komt als in deze psalm 'de natuur', 'het zoete
zingen van God', zo nadrukkelijk ter sprake als hier. Bijzonder is het
om hierbij stil te staan en af te vragen wat dit ons over God zegt
midden in het unieke landschap van de Ronde Hoep.
De dichter Leo Vroman gaf ons al tot overdenken:
'Zo moet het zijn: het zoete zingen
van God, heel zacht door alles heen,
een teder zonlicht op de dingen
die goed zijn, dood zijn en gemeen'.
We zingen liederen uit beide tradities (rk en prot.) die iedereen mee
kan zingen onder de altijd bezielende begeleiding van Eric Jan Joosse,
die weer op het oude vouw- en trap orgeltje van Johannes de Heer zal
spelen, en een gelegenheidsorkest.
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 slecht
weer wordt de dienst in een schuur gehouden.
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen die in alle
opzichten een open karakter heeft.
Namens de commissie Waverdiensten
Peter Roos
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Ergens gelezen

weinig emotie te zien was. Sentimentaliteit zou wel eens vermomd
cynisme kunnen zijn: het warme masker waarachter het koude gelaat
zich
verborgen
houdt.

Zingen houdt de emoties binnen de lijnen

Weiger je mee te doen aan de uitstalling van je gevoelens, omdat de
jouwe echt zijn en niet geveinsd, word je een hardvochtig onmens
genoemd. Terwijl je weet: sentimentaliteit verslenst nog vlugger dan
de bloemen die eertijds na de dood van Diana de straten van Londen
(ont)sierden.

Mijn parochie is een zingende parochie. Geen viering zonder lied,
hymne of psalm. Het buldert nogal in onze kerk. Niet dat we zo’n
geweldig koor hebben. Verre van. De rangen ervan dunnen uit zoals
de haren op het hoofd van menig koorlid. Misschien nog zo goed dat
ons koor slechts middelmatig is (ik ben erg toegeeflijk nu). Dat maakt
dat wij kerkgangers niet verleid worden om lang zwijgend te luisteren,
maar veeleer uitgedaagd om zelf op de notenbalken te kruipen.
Samenzang is bij ons de regel.
Onze voorganger heeft bovendien een mooie tenor en is niet alleen
"religiös musikalisch", zoals de Duitsers zeggen, maar ook
"musikalisch musikalisch" om het zomaar eens te zeggen. Zo’n
zingende parochie heeft voordelen. Samen zingen verbindt mensen.
Maar er is meer: je hoeft niet zoveel te zeggen, als je kunt ’t zingen.
En wat je niet gezegd krijgt, kun je nog altijd uitzingen. Bovenal, het
goede kerklied weerhoudt een vierende gemeenschap van overdreven
sentimentaliteit. Gezongen liturgie is een maathouder in een
samenleving die versuikert in mateloze sentimentaliteit.
Onze samenleving is ziekelijk sentimenteel aan het worden. Ik krijg
plaatsvervangende schaamte bij het aanschouwen van de sentimentele
flauwekul die de media ons voorschotelen. Een familieruzie moet
worden bijgelegd op tv, een boer moet zijn vrouw vinden via het
scherm. Sterft een bekende landgenoot, wordt de hele natie
gedwongen om mee te janken.

De mensen willen tranen zien om zelf tranen te kunnen storten, niet
uit medeleven maar om te "genieten" van hun zelfbeklag. De
versuikering van de samenleving is zo algemeen dat zelfs de
tafelgenoten van het niet oncynische programma De Wereld Draait
Door (Vara) meenden dat bij het huwelijk van William en Kate veel te

Ook religieuze sentimentaliteit heeft geen lang leven. Ze zou ook
vermomd ongeloof kunnen zijn: opgefokt geloof om jezelf te troosten.
En dat zie je bij de kerken die het sentiment de
vrije loop laten: nogal wat evangelicale kerken
waar de handjes vlugger de hoogte ingaan dan
bij een stemming met handopsteken, kennen een
grote toeloop, maar ook een even groot verloop.
Liturgisch zingen weerhoudt ons van bandeloze
sentimentaliteit. In de gezongen liturgie van een
zingende parochie worden de gevoelens
opgevangen in de strakke lijnen van de notenbalk. Ze mogen niet uit
de maat schieten. Wie tegen de toon aan zingt, valt meteen uit de toon.
Maar zelfs dat is niet erg, want de anderen blijven maat houden,
letterlijk én figuurlijk. Wie biddend zingt en zingend bidt, bewaart
afstand en onderhoudt verbondenheid tegelijk.
Zingen is tweemaal bidden, zegt men. Bedoeld is: tweemaal zo
krachtig. Ook tweemaal in een andere zin, denk ik: zingen is bidden
met hart én hoofd. Muziek is immers kunst én wiskunde. Beide
hebben met schoonheid te maken, de schoonheid van de emotie en de
schoonheid van de orde. Ze houden elkaar in evenwicht. Je moet maat
houden, als je zingt, en dus je hoofd koel.
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Daarom storen de teksten niet, zelfs niet als ze sentimenteel zijn,
theologische nonsens of amechtig gerijm. Ik denk aan veel van onze
Marialiederen, die eigenlijk tekstueel vaak aan die drie kwalen lijden:
sentimentele kul, theologische quatsch en poëtische kitsch.
Als je hun teksten leest (en niet zingt), besef je hoe banaal veel van
die teksten zijn, zo al niet ketters. Maar als je ze zingt, heb je er geen
last van. Je zingt immers boven de tekst uit. Dat brengt een andere
waarheid aan het licht: dat woorden tekortschieten om Gods lof te
zingen.

Impressies over het woensdagochtendgebed en de extra
ochtendgebeden in de veertigdagentijd
Hieronder geven we wat flarden door van wat de mensen die deze
ochtendgebeden meegemaakt hebben en daarin ervaren hebben:
-Ik heb elke keer genoten. Doordat het drie keer per week was
ontstond er een ritme wat het voor mij makkelijker maakte om het vol
te houden. En miste ik er één dan hoefde ik niet lang te wachten tot de
volgende.

Als je het niet gezegd krijgt, zing het dan. Dat is een raad die men wel
eens aan stotteraars geeft. Ook in de film "The King’s Speech" geeft
de spraaktherapeut Lionel Logue de stotterende koning George VI,
vader van de huidige Britse koningin, de raad om te zingen. Kijk, in
het geloof zijn we allemaal stotteraars die het niet gezegd krijgen. Of
zoals in die oude liedtekst staat: "Uw lof, o God, stamelen wij in ons
lied."

-Samen met anderen dit speciale kwartiertje beleven is heel iets anders
(en veel fijner) dan mediteren in je eentje wat mij betreft. Ook
vanwege de gebeden en het lied. Ik keek er al snel naar uit in plaats
daarvan dat ik het ervaarde als iets dat ik mezelf opgelegd had. Het
lukte op deze manier beter om me af en toe te bepalen bij de
vastentijd. Dat begon al bij het bedenken of ik het op mijn werk zo
kon regelen dat ik erbij kon zijn.

Mark Van de Voorde is publicist en raadgever van de Belgische premier
Yves Leterme en van de Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse
Zaken Steven Vanackere. Hij schrijft op persoonlijke titel.

-De eenvoud en ingetogen vorm van de ‘liturgie’ maakt indruk op mij.
In de rust en de stilte, kan ik mijn gedachten laten komen en laten
gaan. Een vorm van mediteren zeg maar. Dat mondt ook wel uit in
gericht bidden voor bepaalde mensen of thema’s. Ik word regelmatig
geraakt door een zin uit een lezing.
-Het samenzijn in een kleine (oecumenische) groep, afwisselend in
een van de kerken, geeft mij een gevoel van rust in de drukke
maatschappij.
In bv. Amstelstroom zou ik dat gevoel beslist niet hebben.
-Hoewel we samen zijn en dezelfde vorm gebruiken, is een ieder toch
in zich zelf gekeerd/ individueel bezig. Tijdens de zondagen ervaar ik
de diensten vooral als ‘samen delen, samen doen’.
-Al met al zijn deze ochtenden een mooie toevoeging aan mijn leven.
Het is er rijker door geworden.
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-Ik heb dan het gevoel in een andere dimensie te stappen, helemaal in
het hier en nu. Door zo de dag te beginnen, kan ik soms de hele dag de
rust vasthouden. Ik heb dit nodig en het geeft een band met elkaar.
Mijn zorgen kan ik stoppen en in de stilte goed beslissingen nemen. -Ik kan zo goed leren loslaten .
Een rijke oogst, zoals u leest. Ook u bent genodigd, kom gewoon eens
keertje langs en ervaar hoe u het vindt!
Met vriendelijke groet, Kiki Kint en Jos de Heer.

Jezuïeten lanceren gebedwebsite
“Www.gewijderuimte.org” staat online. Het is de Nederlandstalige
versie van “Sacred Space”. Op deze internationale gebedwebsite van
de Ierse jezuïeten wordt elke dag een ignatiaanse meditatie
aangeboden. Vertrekpunt is steeds de evangelielezing van de dag. De
website geeft concrete suggesties voor het gebed en begeleidt de
bezoeker door de verschillende etappes van de stille meditatie. De
speciaal ontworpen software laat toe dat de surfer zelf bepaalt
wanneer hij bidt, in welk ritme, hoe lang … De meditatie kan gedaan
worden voor het scherm, maar de aanwijzingen kunnen ook geprint
worden. De surfer kan in zijn eentje bidden of de meditatie kan met
meerdere personen samen gedaan worden. Gedurende de vasten wordt
bovendien een korte internetretraite aangeboden.
“Gewijde Ruimte” is een initiatief van de Vlaamse jezuïeten. Een 10tal mensen, jezuïeten en leken, werken eraan mee. Sacred Space, de
moederwebsite, bestaat in 21 talen. Vorig jaar werden er meer dan
honderd miljoen pagina’s gedownload.

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas

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

4964469

Gezinsdiensten ’t Kwetternest
Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven
Vormselwerkgroep/
Jongerengroep
Dhr. P. Liesker

6448097

Communiewerkgroep

Mw. K. Lötters

4961320

Koor Elckerlyc

Dhr.H.Out

4964469

St. Caeciliakoor

Dhr.M.v.d.Linden

4961635

Muzikaal begeleider alle koren

Laurens de Boer

06-24226872

Bezoekgroep

Hélène van Huizen

4961243

Raad van Kerken

Secretariaat Linda den Hertog

4964759

Lay-out parochieblad

Berny van Wieringen
bernyvanw [at] hotmail.com

4964175

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler
Paul Liesker
Stencilbureau

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

4961320
06-14181919
4961255
4961749

Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat

4961320

Kerkhof

Dhr.R.Cerpentier.

4961853

Uitvaartleiders

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

0297-583448

14

Opgave intenties
Intentie voor :……………………………………………
Intentie tijdens de viering van:

……. dag, .../…/…..

….. … uur

2e intentie tijdens de viering van: ……. dag, .../…/…..

….. … uur

Opgegeven door: ………………….

Tel.:……………..

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een “stipendium” aan te bieden.
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.
Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat
Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook
mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: Misintentie.

Laat je kennen
Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!
Naam:
_______________________________
Huidige adres:
_______________________________
Verhuisdatum:
_______________________________
Nieuwe adres:
_______________________________
Postcode en plaats: _______________________________
Telefoon nr.
______________________
E-mail
______________________
Gezinsleden:
Voorl. Achternaam
1.

m/v

2.

m/v

-

-

3.

m/v

-

-

4.

m/v

-

-

5.

m/v

geboorteplaats / -datum
-

-

- godsdienst
-

-
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