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Afscheid en nieuw begin

Adressen St. Urbanus Parochie
Regioleider:

Parochiecoördinator:
Parochiebestuur

Pastor Tom Buitendijk
tom.buitendijk@hetnet.nl
Paul Liesker

06 141181919

641 6301

644 8097

Vice-voorzitter
Dhr.A.Schwegler
496 5894
Penningmeester Dhr. Edwin Saan
Regiozaken/kerkopbouw
Mw.Hélène van Huizen
496 1243
Regiozaken
Mw.Hanneke Brummelhuis 496 7561
Secretaris
Dhr. P. Theeuwes
679 0774

Parochiesecretariaat Rondehoep oost 31
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur
woensdagochtend
09.30 uur / 11.30 uur
donderdagochtend
09.00 uur / 11.30 uur
vrijdagmiddag
14.00 uur / 16.00 uur

496 1320

Ledenadministratie

Dhr. Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl

496 4608

Website

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus.

Stichting Urbanus Ouderkerk a/d Amstel
Rabo bank
NL86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk
Rabo bank
NL42 RABO 0300 5897 86
Urbanus-Parochie Bestuur
Rabo bank

NL61 RABO 0351 8018 55
ten name van Parochie St. Urbanus

Wanneer ik op 1 juni mijn werkzaamheden voor de parochie
beëindig, komt er een eind aan een dienstverband van ruim 11 jaar.
Dat waren voor mij rijke, mooie en inspirerende jaren waarin ik veel
ervaring heb opgedaan en ook het nodige heb geleerd over mijzelf. Er
is veel op mij afgekomen en het meest ben ik getroffen door alle
levensverhalen
die
met
mij
zijn
gedeeld.
Met bewondering heb ik de mensen ervaren die zich met hart en ziel
voor de parochie inzetten. Zij steken vele uren in het parochiewerk
en vaak als stille kracht op de achtergrond. Want wie realiseert zich
nu dat de was van de kerk gedaan moet worden of hoe die vlag in de
kerktoren komt op 4 en 5 mei en op koningsdag? Zonder inzet van al
die vrijwilligers had ik nooit mijn werk kunnen doen. En samen met
mij zijn ze inmiddels 11 jaar ouder geworden, wat strammer, wat
grijzer maar nog altijd trouw! En dat stemt dankbaar.
Ik heb me ook altijd als lid van de gemeenschap ervaren want
gelukkig staat niet meer de pastor centraal, maar de gemeenschap
zelf. En ik hoop van harte dat dit in de toekomst ook zo zal blijven als
er regionaal gewerkt gaat worden. Na 1 juni heeft geen enkele
parochie meer een eigen pastor, maar beschikken de regio’s -in ons
geval de regio Amstelland- over één pastoraal team dat zorg gaat
dragen voor de voortgang van het pastoraat en de vier pijlers waarop
de kerk rust: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapopbouw. Ik
wens hen veel wijsheid, inspiratie en sterkte toe en dat ze niet
vergeten dat iedere afzonderlijke parochie een eigen identiteit heeft.
En vooral wens ik hen inspirerend en bezielend leiderschap toe.

Ouderkerk a/d Amstel

NL40 RABO 0351 8062 10

Kerkbijdrage

Rabo bank

Overige adressen

Zie binnenzijde achter in de brug.

Ik vond het fijn om deel van uit te maken van de
geloofsgemeenschap in Ouderkerk en mijn steentje hier aan bij te
dragen. Het waren jaren van bijzondere ontmoetingen doordat ik zo
veel verschillende mensen ben tegengekomen. Met warme
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genegenheid denk ik terug aan de vele gesprekken die ik heb gehad. Soms
bij mensen thuis of tussen de alledaagse bezigheden door, vaak ook bij
mensen thuis die heel erg ziek waren en niet lang meer te leven hadden.
Het zijn voor mij de meest kostbare momenten geweest en ik mocht veel
voorgaan in de afscheidsvieringen. Dank voor het in mij gestelde
vertrouwen waardoor ik heb kunnen doen wat ik heb gedaan. Ik heb als
pastor getracht te zaaien en vertrouw er op dat het zaad in goede
Ouderkerkse grond is gevallen en hoop ik van harte dat wat er is
opgebouwd in stand mag blijven met de inzet van iedereen.
Dit verhaal is lang niet compleet als ik de afgelopen 11 jaar overzie.
Met plezier denk ik o.a. terug aan de voorbereiding van de Eerste
Communicantjes. Altijd heerlijk om de onbekommerdheid van de kinderen
te zien, de vragen die ze stellen en de geconcentreerdheid waarmee zij het
Onze Vader leerden bidden. Ontelbare kopjes koffie zijn gezet, duizenden
keren de trappen naar boven beklommen, bijna 200 uitvaarten mogen
leiden, kilometers gefietst naar o.a. de Waver, bruidsparen voorbereid op
hun huwelijk en het geluk van jonge ouders mee mogen maken bij de doop
van hun kind. Wat ik vooral wil uitspreken is mijn grote dank dat ik deze
jaren in lief en leed met u mocht optrekken, de samenwerking met de
werkgroepen en het bestuur, de betrokkenheid op elkaar en zeker ook het
plezier dat we hadden. Natuurlijk was het lang niet altijd makkelijk. Ik heb
niet voor niets een forse burn-out gehad. Maar altijd kreeg ik de kracht van
de Ene, de Eeuwige om door te gaan. Uiteindelijk gaat het in het geloof om
jouw persoonlijke relatie met God en heb dit in menig overweging en
tijdens de catechese ter sprake gebracht.
Toen ik pas begon, werd ik bij wijze van spreke in het diepe gegooid. Ik had
wel heel goed leren zwemmen in mijn stageparochie Wormer, maar nu
moest ik zonder bandjes….. Je bent niet zo maar pastor, maar je wordt het
gaande weg gemaakt door de mensen die je op je weg ontmoet en met wie
je een eindje mag meelopen. Ik heb in het begin veel steun ontvangen van
Cor Broers die mij wegwijs maakte in de parochie met haar uitgebreide
parochiegrenzen. Hij had een antwoord op al mijn vragen en dank zij hem
heb ik me redelijk snel in kunnen werken in Ouderkerk. Van pastor Van

Tillo kreeg ik buiten mijn eerste aanspreekbaar-zijn voor Ouderkerk
ook de eindverantwoordelijkheid voor het pastorale reilen en zeilen
en was hij er voor mij bij moeilijke beslissingen. Dank daarvoor!
Dank ook aan de H. Geestparochie waar ik hand-en spandiensten
verrichtte in de vorm van voorgaan en enkele jaren catechese aan de
ouders van de eerste Communicantjes zo ook in 2014. Ik heb deze
parochie altijd als zeer hartelijk ervaren en er heel prettig
samengewerkt. Mede ook door pastor Adolfs die voor mij een
buitengewoon goede en prettige collega is geweest: altijd bereid om
te helpen en altijd bereid om te luisteren.
Ik heb uit interesse ook de geschiedenis van de Urbanuskerk en
Amstelland bestudeerd zo dat ik ook een en ander kon vertellen aan
geïnteresseerden of aan groepen die de kerk kwamen bekijken o.a.
met open monumentendag. Het wonen in de pastorie die met de
jaren vochtiger en schimmeliger werd, viel niet altijd mee en kwam
mijn gezondheid niet ten goede. Het wonen zo boven op je werk
geeft toch dat je 7 dagen per week bereikbaar bent waardoor het
privéleven vaak in de knel raakte. Maar dat was een eigen keuze
hoewel we dit een 2e keer echt niet meer zouden doen ondanks de
mooie plek en het bijzondere monument met een eigen
geschiedenis. Deze plek en het uitzicht is en blijft fantastisch en dit
zullen we heus wel gaan missen. Gelukkig wordt de pastorie
(broodnodig) gerestaureerd en grondig opgeknapt en verfraaid voor
de komst van diaken Brussee met zijn gezin. Hen wens ik alle goeds
toe en wens Eugène een mooie, vruchtbare en werkzame tijd in
Ouderkerk en in de regio.
Wat het vertrek werkelijk met mij doet, zal nog moeten blijken als ik
vanaf 1 juni niet meer in dienst ben bij het bisdom en geen pastor
meer ben in deze parochie. Alles wat de afgelopen jaren is gebeurd
moet nog zijn plek krijgen in mijn leven. En er valt nog heel veel te
doen in de pastorie, want we gaan een stuk kleiner wonen. De
grootste klus zal het sorteren van boeken worden en het wegdoen
van overcomplete zaken. De maand juni zijn we zeker nog aanwezig
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in Ouderkerk en pendelen we op en neer tussen Ouderkerk en Castricum,
onze toekomstige woonplaats waar ook nog veel moet gebeuren.
Gelukkig zijn er ook nog andere mogelijkheden om mijn leven in te vullen
en kan en mag ik per september maandelijks nog een meditatieavond in
Ouderkerk verzorgen. Ik ga u allen zeker missen en zal dan des te meer
beseffen hoe verrijkend het was uw pastor te zijn. Ik wens u alle goeds,
zowel voor u zelf als voor al degenen die u lief zijn. Blijf elkaar dragen,
bemoedigen en behoeden om met elkaar een bloeiende en levendige kerk
te zijn.
En tenslotte nog een baatzuchtige wens: dat u mij wil vergeven als ik u
ergens zou hebben teleurgesteld.
Een hartelijk groet, ook namens mijn echtgenoot Phil.
Kiki Kint, p.w.

Attentie, attentie, attentie, attentie, attentie
In de maand juni is het ochtendgebed in de Urbanuskerk.
In juli, augustus en september vindt het ochtendgebed plaats in de
Amstelkerk ter overbrugging van de pastorloze zomer (Urbanuskerk). In
oktober hopen we van harte dat het ochtendgebed weer afwisselend kan
plaatsvinden in beide kerken.

Pinksteren: het vuur van het begin
De betekenis van het Pinksterfeest is van alle christelijke feesten het
minst bekend en komt er in onze kerkelijke beleving maar bekaaid
van af. Een aantal extra vrije dagen in het vooruitzicht is eigenlijk bij
de meeste mensen de belangrijkste factor. Vraag je naar de betekenis
er van dan zwijgt men meestal of er wordt gemompeld ‘iets met vuur
en tongen en vreemde talen’ of ‘een duif die boven hoofden zweeft’.
Vroeger hoorde je nog wel eens wanneer iets onmogelijks moest
gebeuren: ‘Dàt gebeurt pas wanneer Pasen en Pinksteren op één dag
vallen….” Er zitten altijd precies vijftig dagen tussen Pasen en
Pinksteren dus het is inderdaad ‘godsonmogelijk’ dat deze beide
hoogtijdagen op één en dezelfde dag vallen. De naam ‘Pinksteren’ is
afgeleid van het Griekse woord pentecoste dat vijftigste (dag)
betekent.
Voor de Joden is het Sjawoeot – wekenfeest en dit wordt gevierd als
herinnering aan het moment waarop Mozes op de berg Sinaï de Tien
Geboden van God ontving. Gods trouw aan alle mensen wordt
duidelijk gemaakt in het boek Ruth, een Bijbelverhaal over de
vreemdeling in ons midden en de verdeling van de oogst. Op de 50 e
dag na het Joodse Pesach viert het volk ook het landbouwfeest bij
het begin van de zomeroogst.
In de christelijke traditie vieren we de ‘geboorte’ –het ontstaan van
onze kerk zoals we kunnen lezen in het Boek van de Handelingen der
apostelen. We vieren het moment waarop de leerlingen van Jezus,
gesterkt door de heilige Geest, opstaan en naar buiten treden. Na
Zijn dood en de confrontatie met het lege graf, wordt Jezus in de
dagen erna gezien en herkend in en door mensen onderweg in hun
leven. Vrouwen en mannen herkennen Hem en zij raken er vol van –
zij worden in vuur en vlam gezet. De idealen van Jezus zelf branden in
hen door en wakkert de vlam in hun binnenste aan tot een warm
vuur. In het ‘Lied van vandaag en morgen’ zingen we : ‘Dat vuur van
het begin, wij ademen het in, Gods Woord dat antwoord vraagt’.
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Familieberichten
Met Pinksteren gebeurt er iets nieuws: de geest wordt zichtbaar doordat
de leerlingen van Jezus hun angstige houding laten varen en gezamenlijk en
onverschrokken naar buiten treden. Zo maken zij duidelijk waar zij durven
te staan en dat de boodschap van Jezus waardevol is voor iedereen die het
maar horen en aanvaarden wil. Het Pinkstervuur zet hen en daarmee ook
ons in vuur en vlam. Mensen worden warm van binnen en verbroederen
(‘verzusteren!): begeesterd en geïnspireerd trekken zij er op uit…..Niet
meer als angsthazen bijeen gekropen, maar de deuren en ramen
opengegooid, het hart opengezet en voorbij alle angsten naar buiten
getreden.
Dat vuur van het begin mag ons mensen van nu in 2014 opnieuw in
beweging zetten opdat wij geïnspireerd weer volstromen. Dat is toch wat
wij steeds voor elkaar hopen en bidden. Dat het vuur van de inspiratie
nooit in je zelf ophoudt te branden. Pinksteren wil ook zeggen dat we
elkaar durven verstaan waar woorden dreigen te mislukken. En dat we
durven te gáán waar geen wegen zijn. Dat we niet bang moeten zijn voor
een veranderende toekomst maar open moeten blijven staan voor het
nieuwe en van harte mee moeten werken aan het nieuwe. Met elkaar
moeten we het vuurtje steeds weer opnieuw aanwakkeren en de vlam van
de bezieling aan elkaar doorgeven. Niet ophouden met zingen: ‘Hij maakt
zijn woorden waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede!’
Ik wens u van harte een vurig Pinksterfeest toe.
Kiki Kint, p.w.

Op 22 april overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving
Ton Le Fevre

In een drukbezochte uitvaartdienst werd op 28 april afscheid
genomen van deze innemende man, echtgenoot, vader en opa.
Hij had altijd een actief leven geleid en was daarin een
voorbeeld voor zijn kinderen. Zijn vrouw, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen evenals zijn familie zullen hem heel
erg missen. Ze zagen zijn krachten minder worden door een
afnemende gezondheid, maar het loslaten is en blijft moeilijk.
‘Wat is een hemel zonder blauw, wat is de wereld zonder jou?’
Moge zijn Schepper voltooien wat Hij eens met Ton begonnen is
en hem opnemen in het volle Leven. Zijn vrouw en kinderen
wensen we veel sterkte dit grote verlies te dragen.

Op 13 mei overleed op 63-jarige leeftijd
Theo Kooiman
Hoewel geboren in Abcoude behoorde het gezin Kooiman door
de uitgestrekte parochiegrenzen tot de Urbanusparochie.
Familie hebben stond heel hoog in het vaandel van Theo. Hij
hield van gezelligheid, een borreltje en plezier hebben in het
leven. Hij was geen grote prater en zelfs soms verlegen, maar
bleef altijd even vriendelijk. De laatste jaren van zijn leven
woonde hij in woonvoorziening ‘Aan het spoor’ in Uithoorn waar
hij met zijn aanwezigheid, humor en bezorgdheid een grote lege
plek achterlaat.
Op 19 mei werd in de St. Urbanuskerk in een drukbezochte en
persoonlijke viering afscheid van Theo genomen waarna hij werd
bijgezet in het familiegraf. Broers en zus wensen we sterkte toe
dit verlies te dragen.
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Meditatief dauwtrappen op Hemelvaartsdag 29 mei
Dauwtrappen is heel vroeg opstaan om vervolgens een wandeling in
de natuur te maken.
Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's
nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen, vandaar
de term dauwtrappen. De dauw op het gras zou een zuiverende
werking hebben en zou terug te voeren zijn op een oud volksgebruik
om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren.
Dauwtrappen is op dit moment in een aantal plaatsen, met name in
het oosten van Nederland en Noord-Holland een traditie, waarbij
vroeg opstaan meestal niet meer rond zonsopgang maar op een
normaler tijdstip gebeurt. Wel wordt er daarna gewandeld of een
fietstocht gemaakt.
Wij willen voor de kerkdienst van 9.00 uur in stilte en mediterend op
een passende, inspirerende tekst gaan wandelen in de natuur. Wie
gaat er met ons mee?
We starten om 7.00 uur bij de Amstelkerk. De wandeling duurt een
kleine anderhalf uur. Bij terugkomst kunnen we even op adem komen
in de Amstelstroom met een kopje koffie of thee. Neemt u zelf brood
mee, als u nog wat wilt eten?
De wandeling gaat ongeacht de weersomstandigheden door. Vooraf
aanmelden is niet per se nodig, maar kan bij, alsmede voor nadere
vragen, bij Corrie van Til (020-4963937), Jeanne Marie de Haan en
Paul Kösters (0297-582861).

22 maart 1964
Familie de Jong
in de Rondehoep
22 maart 1964

1964 - 2014

+ 50 +
Op 7 maart 1964 ben ik door Bisschop W. Bekkers
in Nijmegen tot Priester gewijd.
Daaropvolgend heb ik in St. Urbanus Kerk
te Nes aan de Amstel op 22 maart 1964
mijn Eerste H. Mis gevierd

Sinds 1969 ben ik werkzaam
in de Verenigde Staten maar mijn hart
ligt nog steeds in mijn geboorteplaats
Graag nodig ik U uit om samen met mij mijn
Gouden Priesterfeest te herdenken tijdens
een Plechtige Eucharistieviering dat zal plaats vinden
op Pinksterzondag 8 Juni 2014 om 10 uur ’s morgens in
de St. Urbanus Kerk, Amsteldijk Zuid, Nes aan de Amstel
(http://www.urbanusparochienes.nl/Parochie.htm)

Na afloop van de Misviering is er gelegenheid
tot feliciteren van de jubilaris in de Kerk
Jan de Jong, S.C.J.
Sacred Heart at Monastery Lake
7330 S. 108th Str.
Franklin, WI 53132
USA

jdejong343 [at] aol.com
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LITURGIE AGENDA

JUNI 2014

Datum Tijd

Voorganger

29-05 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Hemelvaartsdag

31-05 geen viering
01-06 10.00 uur
Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

koffiedrinken

07-06 geen viering
08-06 10.00 uur
Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Hoogfeest van Pinksteren

14-06 18.30 uur
15-06 10.00 uur

Pastor J. Adolfs
Pastor J. Adolfs

Plaats

Theresia Zorgcentrum
St. Urbanuskerk

21-06 geen viering
22-06 10.00 uur
Ds.J.de Heer/Pastor J.Adolfs

28-06 18.30 uur
29-06 10.00 uur

Amstelkerk

Pastor G.van Tillo
Pastor G.van Tillo

Theresia Zorgcentrum
St. Urbanuskerk

05-07 geen viering
06-07 10.00 uur
Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Bijzonderheden

Vaderdag

Muzikale invulling
St. Caeciliakoor

Samenzang

St. Caeciliakoor

Koor Elckerlyc

Oec.gezinsviering

‘t Kwetternest

1e communie

‘t Kwetternest

Koffiedrinken

Samenzang
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De Wereldwinkel in Ouderkerk
Al bijna twintig jaar is er in een sfeervol pandje, op een bijzondere lokatie
in Ouderkerk a/d Amstel, Kerkstraat 3, een wereldwinkel gevestigd.
Daar is een gevarieerde collectie uitgestald van leuke cadeau-artikelen voor
verrassend billijke prijsjes.
Geen resultaten van massaproductie, maar originele voorwerpen, gemaakt
door ondernemende mensen in ontwikkelingslanden.
Dikwijls zijn de producenten lid van een coöperatie die hun belangen
behartigt en onderhandelt met de afnemers in het meer welvarende deel
van de wereld. Hierdoor hebben de gezinnen een redelijk inkomen en
kunnen de kinderen naar school.
Het geeft een extra goed gevoel om zo'n kunstnijverheidsproduct te kopen
voor eigen gebruik of om aan iemand cadeau te geven.
U kunt kiezen uit sierschalen, vazen, tassen en er zijn beelden, groot en
klein en veel daarvan hebben een betekenis.
Op de papierafdeling zijn mooie en informatieve boeken te koop voor
jonge kinderen, alsmede originele boekjes voor volwassenen met
spreuken, gezegden of korte filosofische uitspraken van min of meer
bekende mensen, zoals b.v. de Dalai Lama, Mahatma Gandhi en Nelson
Mandela. Ook mensen vanuit de westerse wereld zijn met hun wijsheden
in de collectie vertegenwoordigd.
Een breed assortiment aan felicitatiekaarten, alsmede kaarten met mooie
afbeeldingen, maar zonder tekst, zijn in onze winkel te koop.
Dan zijn er ook mooie sieraden, kleurige kralenkettingen en zilveren
oorbellen, armbanden en prachtige halssieraden.

EEN ENORM MENSELIJK DRAMA.
Daarom promoten wij deze sieraden en dit speelgoed uit Sri Lanka
héél doelbewust.
Helemaal achter in de zaak staan de foodartikelen uitgestald. Een
grote verscheidenheid aan fijne chocoladerepen en -tabletten en
daarnaast vele koffie- en theesoorten.
Ook kruiden, hartige sauzen en zoet broodbeleg zijn in de winkel
voorradig. Onze wijnen: rood, wit en rosé, komen uit Chili en Zuid
Afrika, daarnaast staan er verrukkelijke vruchtensappen bij ons in het
schap.
U kunt gerust geheel vrijblijvend in onze zaak binnenlopen. Niemand
zal het u kwalijk nemen als u zonder iets te kopen weer vertrekt. U
hebt dan kennis kunnen nemen van het assortiment en u zou zich dat
kunnen herinneren op een moment dat u wel iets uit onze winkel
gebruiken kunt
Een team van 35 enthousiaste vrijwilligers is u graag van dienst; op
maandag van13.00 uur tot 17.00 uur.
De andere dagen al vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag sluit de
winkel om 16.00 uur.
Onze medewerkers verwelkomen u graag!
Namens de hele staf,
Dicky Hogenhout

Een van onze inkoopsters bezoekt af en toe, in haar vakantie, een
productiecentrum, "Lanka Lamai", in Sri Lanka, waar speelgoed en sieraden
worden gemaakt.
Daar zijn héél véél kinderen zonder ouders. Sommigen zijn echt wees, in
andere gevallen kunnen het kinderen zijn, waarvan de ouders niet weten
dat ze nog in leven zijn,omdat ze in de grote chaos van de tsunami elkaar
zijn kwijtgeraakt.
8

Misintenties voor de maand Juni 2014:
opgegeven vóór 20 mei
Zondag 01 juni 10.00 uur.
Ton Le Fèvre, Theo Kooiman, overleden ouders de Jong-Al, René de Jong en
Rob Horstman, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van
Beek, Sophie Kea, overleden ouders v.d.Meer-Verkerk en overleden ouders
Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty
Bremmers-Geisler, Cock Rietveld, Ton de Kort.
Zondag 08 juni 10.00 uur.
Ton Le Fèvre, Theo Kooiman, Agatha te Beek-Broodbakker, Sophie Kea,
Riet Jansen-Reijsbergen, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Elena
Kruishaar-Demtschenko, Sophie Kea, George Baron, Gijsbertus Keizer en
Margaretha Keizer-Schalkwijk, Henk Mesman, Wil Mortier-van Essen, Rikie
Groen-Hendriks, Ben van Dijk, Ben Fakkeldij, Margaretha Meijer-Baars,
Wilhelmus Lambertus Meijer en een speciale intentie voor overleden
dierbaren.

Zondag 22 juni

Oecumenische Viering
voor jong en oud
om 10.00 uur
in de Amstelkerk
Dominee J. de Heer en pastor J. Adolfs
gaan in deze viering voor
en o.l.v. Laurens de Boer zingt
het Kwetternest weer de vrolijke noten.

Zondag 15 juni 10.00 uur.
Theo Kooiman, uit dankbaarheid voor een 80ste verjaardag, Theo
Kouwenhoven, Rien Verlaan, overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst,
Sophie Kea, Annie Mouris, overleden fam.van Wees-Kolk, Johny Baron,
Agatha Mooren-v.d.Hulst, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler.
Zondag 22 juni Oecumenische Gezinsviering in de Amstelkerk.
Zondag 29 juni 10.00 uur.
Theo Kooiman, Riet Zeldenthuis-Flierboom, voor degenen die het moeilijk
hebben, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Monique Dols-Lesage,
Corrie Scholten-van Leeuwen, Gijsbertus Keizer en Margaretha KeizerSchalkwijk, Nellie van Buren, Ruud Oud,
Joop Platje, Jan Compier.

Iedereen is hierbij weer van harte welkom
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Nieuws uit Het Kofschip

Woensdagochtendgebed

De laatste etappe is begonnen en hoe...
Een aantal leerkrachten en vele leerlingen hebben meegedaan aan de
Ronde Hoeploop.
Daarna volgde de avondvierdaagse waaraan zeker de helft van de
leerlingen heeft meegedaan .
Op vrijdag zijn de groepen 4 tm 8 begonnen met het schoolzwemmen in
het Amstelbad .Het was prachtig weer zodat iedereen heeft genoten
Na de meivakantie is het project leesvriendjes weer van start gegaan
De groepen 6 en 5/6 komen 6 weken lang een middag in de week
voorlezen bij de kleuters . Iedereen is er erg enthousiast over .
Het muziekcollectief is in alle groepen op bezoek geweest om heerlijk te
zingen en te swingen met een gezamenlijke spetterende afsluiting.
Groep 5 en groep 5/6 hebben een bezoek gebracht aan kinderboerderij
Elsenhove om te ontdekken wat er allemaal in de sloot kan zitten . Een
bijzonder leuke en leerzame les .
Vijf leerlingen van Het Kofschip hebben in een sfeervolle viering hun Eerste
Communie gedaan . Samuel , Mats , Benthe , Melina en Saskia hebben er
aan meegeholpen er iets moois van te maken . Zij werden hierbij geholpen
door het mooie zingen van de 6 meisjes van het Kwetternest ,allemaal
leerlingen van onze school .
Bij het schrijven van dit stukje zijn de eind citotoetsen van start gegaan De
kinderen doen erg hun best en kunnen laten zien wat ze allemaal al weten .
Als u langs de Wilhelminalaan fietst en u hoort luid zingen , dan zijn dat de
leerlingen van de groepen 8 , die al weer enthousiast aan het oefenen zijn
voor de eindmusical .
De ouderraad is druk bezig met het organiseren van het zomerfeest .
Daarover in het volgende blad .

Woensdagochtend van 8.45 – 9.00 uur .
De kerk is open vanaf 8.30 uur.
In de maand juni vindt het ochtendgebed nog plaats in de
Urbanuskerk. In juli/aug. en septmber in de Amstelkerk.

Team Het Kofschip

Bijbelwerkplaats
De Bijbelwerkplaats is afgelopen en start weer in september.

Zanguurtje
Oude kerkelijke liedjes zingen in Zorgcentrum Theresia
Elke 1e woensdag van de maand Aanvang 10.45 uur in de glazen zaal
een ieder is van harte welkom mee te zingen, maar meer nog om
even mee te helpen.

Schoonmaken kerk
Woensdagmiddag 4 juni om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken.
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

kopij De Brug
Inleveren voor juli/augustus
uiterlijk dinsdag 17 juni
e-mail : Bernyvanw [at] hotmail.com
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De missionaire traditie voortzetten.
Samen maken we het mogelijk!
De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750 missionarissen
en 40 missionair werkers zich in voor kwetsbare medemensen. Wij in
Nederland maken dat mede mogelijk, via de Week Nederlandse
Missionaris.
Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start de Pinksteractie voor de Week
Nederlandse Missionaris (WNM). Doordat parochianen in heel Nederland
elk jaar zo’n belangrijke bijdrage leveren aan deze actie, kan de WNM een
echte steun zijn voor onze missionarissen en voor onze missionair werkers,
die met jeugdig elan de missionaire traditie voortzetten.
Zij geven veel
Onze missionarissen en missionair werkers stellen zich met liefde ten
dienste van anderen. Ze geven veel. Maar ze hebben uw steun nodig.
Neem missionaris en priester Matthieu Ham (59). In Brazilië helpt hij onder
andere oude mensen die leven in armoede. De WNM helpt hem met een
vergoeding
voor
noodzakelijke
verzekeringen,
zorgt
voor
veiligheidstrainingen en betaalt één keer in de drie jaar een ticket naar
huis. Of kijk naar het verhaal van Karin Swagemakers (26). Zij is tijdelijk
uitgezonden naar Peru. Daar leert ze jongeren weerbaar te worden en zo
verantwoording te nemen voor hun eigen toekomst. Ook zij ontvangt een
kleine toelage voor verzekeringen en een ticket naar huis. Maar onze
bijdrage is niet alleen van financiële aard. Matthieu noemt de WNM zijn
ruggensteun. En Karin weet dat ze dankzij de WNM een bijdrage kan
leveren aan het bestrijden van onrecht. Onze steun, via de WNM, is hun
houvast.

Waar Christus’ gelaat is vervormd
Ondanks dat de Braziliaanse economie floreert, is er altijd een groep
die buiten de boot valt, zegt Matthieu Ham. Hij ziet er een uitdaging
in de rijken te laten delen met de armen. De opbrengsten uit de zorg
voor welgestelde ouderen met Alzheimer, dementie en Parkinson,
besteedt hij aan de hulp aan ouderen die geen zorg in een tehuis
kunnen betalen. “Veel zieke ouderen leven in grote eenzaamheid:
niemand let erop of ze hun medicijnen slikken, te eten hebben en
zorg krijgen”, vertelt Matthieu. “Voor die mensen opkomen is iets
moois. Bijbels gezien ligt concreet je roeping dáár waar je ziet dat
Christus’ gelaat vervormd is.”
Ook Karin Swagemakers wordt gedreven door die strijd tegen
ongelijkheid. Een groot taboe op seksualiteit en de vaak
ongelijkwaardige relaties tussen man en vrouw, leiden in Peru tot
schrijnende situaties. Karin: “Een meisje dat zwanger is, wordt er
meestal direct van school gehaald, omdat ze een slecht voorbeeld
zou zijn voor anderen. De kans is groot dat ze op straat belandt.”
Karin verzorgt trainingen om jongeren zelfvertrouwen te geven en
duidelijke keuzes te maken met het oog op hun toekomst. “Ze leren
hoe ze gezonde relaties kunnen aangaan, gebaseerd op eerlijke
communicatie en gelijkheid.”
Nederland ‘loopt mee’ op het pad van Matthieu en Karin, in de vorm
van de steun van ons allen via de Week Nederlandse Missionaris.
“Daar ben ik ontzettend blij mee”, zegt Karin. “Er is nog zoveel
onrecht en er moet nog zoveel gebeuren om dat bestrijden. Daar
lever ik met hart en ziel mijn bijdrage aan. Dat kan, mede dankzij de
steun van al die mensen via de Week Nederlandse Missionaris.”
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Pinksteractie 2014: steun de WNM!
Laten we dat houvast blijven bieden! Steun de Week Nederlandse
Missionaris tijdens de Pinksteractie van 29 mei t/m 8 juni! Met uw bijdrage
zetten wij samen de missionaire traditie voort.
U kunt onze missionarissen steunen door:
 een bijdrage aan de Pinkstercollecte op 8 juni
 door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de
website
 een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 2111 11, WNM,
Den Haag
 uw omgeving te vragen óók bij te dragen

Meer informatie over de WNM vindt u op:
www.weeknederlandsemissionaris.nl
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Adressen St. Urbanus Parochie

Opgave intenties
Intentie voor

Parochiële Caritas

Mw. W. Out
496 4469
Rabo bank
NL51 RABO 0351 8011 62
Ten name van P.C.I. Ouderkerk a/d Amstel

Intentie tijdens de viering van

dag

/

/

2e intentie tijdens de viering van

dag

/

/

uur
uur

Gezinsdiensten ’t Kwetternest
Vormselwerkgroep /
Jongerengroep
Dhr. P. Liesker

Opgegeven door

06-141 81 919

Communiewerkgroep Mw. K. Lötters
Koor Elckerlyc
496 4469

644 8097
496 5733

Dhr. H. Out

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een “stipidium” 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

St. Caeciliakoor

Laat je kennen
Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Muzikaal begeleider alle koren
Dhr. Laurens de Boer 06-242 26 872
Bezoekgroep
496 1243
Raad van Kerken

telefoon

Mw. Hélène van Huizen

Secretariaat Mw. Linda den Hartog

496 4759

Naam

___________________________________

Huiding adres
Verhuisdatum
Nieuw adres
Postcode en plaats
Telefoon nr.
E-mail

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Lay-out Parochieblad Mw.Berny van Wieringen
Bernyvanw [at] hotmail.com

496 4175

Bezorging parochieblad

Dhr. M. Schwegler

496 5733

Gezinsleden

Administratie parochieblad

Dhr. Jan de Jong

496 4608

Voorl. Achternaam

496 1749
496 1255

1.

m/v

2.

m/v

3.

m/v

Stencilbureau

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

geboorteplaats/

Verhuur parochiehuis (kosterswoning) Via secretariaat

496 1320

4.

m/v

Kerkhof

496 1853

5.

m/v

Dhr. R. Cerpentier

- datum

-godsdienst
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