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Adressen Urbanusparochie

VASTEN

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

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.

En die uitstralen
als mens van hoop,
van deemoed en van aarde.

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:

Vasten
niet nog meer, nog groter.
Maar andersom;
In kleine dingen vreugde kennen.

Vasten
tot het aan je ziel knaagt.
En het diepste weten
weer is bloot gelegd.
Zodat er geen ander woord
door onze handen gaat
dan het gedeelde.
Vasten
hongeren naar kwaliteit,
om vaste grond te vinden.
En voetje voor voetje
de lange weg te leren gaan,
van leven doorheen de dood
naar duizendvoudig leven.
(Kris Gelaude)
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Vanuit de parochie en pastorie
-De ontwikkelingen in dekenaat en bisdom lijken een beetje voorbij te
gaan aan de parochianen, omdat het moeilijk is om buiten de grenzen van
de eigen gemeenschap te kijken. Toch zijn deze ontwikkelingen van
belang voor álle parochies en hun leden. Op bladzijde 4 een brief
hieromtrent.
- Afgelopen 4 februari ontving Dhr. Wim Schreurs tijdens de viering van
die zondagochtend uit handen van de vice-voorzitter Dhr. Alfred
Schwegler de parochiepenning met bijpassende oorkonde. Wim Schreurs
werd die dag 81 jaar en is vanaf zijn 16e collectant in onze St.
Urbanuskerk. Reken maar uit…….65 jaar lang! Een goede reden voor het
parochiebestuur om hem in het zonnetje te zetten.
In zijn woordje memoreerde de vice-voorzitter o.a. aan de wijze van
collecteren in die vijfenzestig jaren: van de stok met fluwelen zak via
rammelende koperen schalen naar collectemandjes; van koperen centen
via zilveren guldens naar de euro. Dhr. Schreurs heeft het allemaal gezien
en mogen meemaken.
Naast collectant is Wim ook een uitermate trouwe bezoeker van zieken en
hen die wat aandacht nodig hebben. Dit doet hij als aanspreekpunt en lid
van de bezoekgroep. Daarnaast is hij een maandelijkse kerkenwerker die
er als man niet voor terugdeinst om dweil, stofzuiger en stofdoek te
hanteren.
Wim, vanaf deze plaats hartelijk dank voor jouw geweldige inzet voor
onze geloofsgemeenschap en van harte gefeliciteerd met deze penning en
oorkonde. Uiteraard ook vanaf deze plek een felicitatie aan je vrouw die je
altijd gestimuleerd heeft om je in te zetten voor de kerk.
- Te koop aangeboden: een zeer weinig gebruikt keyboard (merk Roland)
met 52 functies waaronder ‘orgel’ Een van onze organisten heeft dit
instrument niet meer nodig en wellicht zijn er lezers onder u die graag een
dergelijk instrument zouden willen. Voor € 100,- mag u zich eigenaar
noemen van dit zo goed als nieuwe instrument. U krijgt er een standaard
bij! Van de eigenaar mag de € 100 gestort worden naar het orgelfonds!

Wie wil deze bijzonder geste waarderen? Informatie verkrijgbaar bij de
pastorie: 020-4961320
- Vastenactie komt op voor mensen die het minder hebben dan wij in onze
westerse wereld van overvloed en welvaart.
In het vorige parochieblad trof u een zakje om geld in te doen, wat u weer
kunt deponeren in de grote collectebus in de hal van de kerk. Het doel van
dit jaar is het mogelijk maken van startkredieten aan vrouwen in Ghana die
een bedrijfje willen beginnen. Zodat zij voor hun gezin kunnen zorgen en
de kinderen naar school kunnen gaan. De opbrengst van de ‘sobere
maaltijd’ op 28 februari in de pastorie is ook bestemd voor de Vastenactie.
Middels posters in de kerk, gebeden in de liturgie en een uitstaltafel in de
hal van de kerk willen we meer aandacht besteden aan de Vastenactie.
Omdat de wereld groeit als we delen. Vastenactie organiseert op 2 maart
een landelijke ‘koffiestop’ op markten, stations, bij scholen enz. Een
sympathieke en originele manier om de Vastenactie onder de aandacht te
brengen. Deze zogenaamde koffiestop vraagt om een grote organisatie.
Over zoveel man/vrouwkracht beschikken we niet maar we willen toch
aan deze landelijke koffiestop op een bescheiden manier een bijdrage
leveren. De eerste zondag van de maand drinken we altijd gezamenlijk
koffie in de kerk. Wij vragen nu een vrijwillige bijdrage voor dit kopje
koffie dat geschonken zal worden uit een ‘koffiestopbekertje’ Van harte
hopen wij dat u meedoet en we weten zeker dat op deze manier de koffie
nog beter zal smaken.
- Rondom de pastorie in de tuin wordt hard gewerkt. In de loop der jaren
zijn de bomen erg hoog geworden, waardoor veel zonlicht wordt
weggenomen. Ook zijn er enkele bomen ziek en of dood. Het grasveld lijkt
groen, maar bestaat voor het grootste gedeelte uit mos. Men is aan het
snoeien, spitten en ruimen. U bent ook vast regelmatig in uw eigen tuin
bezig om deze zo mooi mogelijk te houden. Wellicht komt u tot de
ontdekking dat uw planten flink uit de kluiten gegroeid zijn, in de weg
staan voor andere planten of uiteindelijk toch niet zo fraai zijn als u
gedroomd
had.
Gooit
u
ze
alstublieft
niet
op
de
composthoop……………..Wij zouden hier in de pastorie erg blij zijn met
planten en struiken die bij u overtollig zijn geworden. Vooral met
hortensia’s, hosta’s en schaduwplanten kunt u ons blij maken. Mocht u nú
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of in het voorjaar planten en struiken teveel hebben, dan kunt u ze afgeven
bij de pastorie. Onze pastorietuin zal er alleen maar mooier van worden,
een plek waar Ouderkerkers met plezier naar kijken! Hartelijk dank.

deze commissie welke, onder het toeziend oog van de Bisschop,
begeleiding heeft gegeven aan een aantal onderdelen van reorganisatie:
•

R.K. gelovigen van de Kerk van Haarlem.
Het was op 1 mei 2004, dat de Bisschop van Haarlem Mgr. dr. J.M. Punt
een beleidsnota aanbood aan de gelovigen van het Bisdom Haarlem onder
de titel: “Nieuwe Tijden – Nieuwe Wegen”. De titel van deze nota was en
is welsprekend en veelzeggend. Enerzijds ging de Bisschop de door velen
geconstateerde krimp in het kerkelijk leven niet uit de weg, anderzijds
sprak hij zijn vertrouwen uit in de toekomst van onze Haarlemse Kerk en
haar parochies als missionaire en evangeliserende gemeenschappen in
onze maatschappij. Als fundament voor ons kerk-zijn wees de Bisschop op
Christus de Heer: “Als de Heer het huis niet bouwt werken de bouwers
tevergeefs”.
De hiernavolgende informatie is bedoeld voor u, parochianen levend in
één van onze 170 parochies, gelegen in de provincie Noord Holland en in
Zuidelijk Flevoland. Sommigen van u zullen zich misschien afvragen: wat
is er sinds het verschijnen van de Bisschoppelijk Nota gebeurd? Die vraag
is terecht, want de Bisschop schetste in de Nota een tamelijk concreet
ontwerp van reorganisatie. U als parochianen zult van een dergelijke
reorganisatie niet zo veel merken. Dat is ook niet de bedoeling. Wel hopen
wij, dat u in de parochie of elders een goed en aansprekend aanbod van
pastoraat en kerkelijk leven blijft vinden, ook in de toekomst. Degenen,
die wel met de reorganisatie te maken zullen krijgen, zijn o.a. de pastoraal
werkenden, de parochiebesturen en de in ons Bisdom Haarlem vele
hooggewaardeerde kerkelijke vrijwilligers.
Welnu, met het oog op de in de Bisschoppelijke Nota aangeduide
reorganisatie van het Bisdom Haarlem werd ingesteld de
“Projectcommissie Drie Dekenaten”, waarin zitting hebben de Dekens van
de 3 nieuw gevormde dekenaten, alsook de Vicaris Generaal, de Algemeen
Econoom en de stafmedewerker kerkopbouw, totaal dus 6 personen. Het is

•

•

170 parochies werden ingedeeld in 35 regio's, waarbij iedere regio
is te typeren als een gemeenschap van (parochiale)
gemeenschappen. Beoogd wordt samenwerking op een aantal
terreinen.
de in het recente verleden bestaande 8 dekenaten zijn per 1 januari
2007 in liquidatie gebracht. In plaats daarvan zijn er 3 nieuwe
dekenaten opgericht: voor deze 3 dekenaten Noord, Midden en
Zuid werden 3 dekens benoemd en werden 2de-lijns dekenale
werkers aangesteld.
voor alle pastoraal werkenden, actief in het parochiale en dekenale
niveau, welke voorheen door de 8 dekenaten werden gehonoreerd
dankzij de financiële afdrachten van de parochies, werd een nieuwe
werkgever gevonden door de oprichting van de “R.K. Instelling
Regionale Centrale Financiering in het Diocees Haarlem”.

Is het bovenstaande misschien te typeren als de “buitenkant”, ook aan de
inhoudelijkheid werd gedacht. Op diocesaan niveau werden 4
beleidscommissies opgericht:
•
•
•
•

de Diocesane Commissie Regiovorming en Kerkopbouw
de Diocesane Commissie Diaconie
de Diocesane Commissie Geloofsopbouw (Catechese, Jongeren,
Evangelisatie en Missie, Huwelijk en Gezin)
De Diocesane Commissie Liturgie, Kerkinrichting en Kunst.

Het ligt in de bedoeling, dat in de eerste maanden van het jaar 2007 in elk
van de 3 nieuwe dekenaten eveneens 4 dekenale beleidscommissies
worden opgericht, welke in het perspectief staan van de 4 diocesane
beleidscommissies. Het zijn de dekenale beleidscommissies, welke in
dienstbaarheid beleid op 4 terreinen zullen aanbieden aan de 35 regio's.
Diocesane en dekenale staffunctionarissen en vrijwilligers zullen daarin
een belangrijke en hopelijk ook creatieve rol spelen. Steeds zal het hier
uiteindelijk gaan om het gelovig-kerkelijk welzijn van u, leden van onze
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170 parochies en van mensen, ook jongeren, die op zoek zijn naar
zingeving van leven.
Tenslotte, heden ten dage is onze samenleving dusdanig veranderd, dat wij
voor nu en voor de toekomst rekening moeten houden met een
kwantitatieve krimp van kerkelijk leven. Een getalsmatige krimp van
aantallen gelovigen sluit echter kwaliteit van kerkelijk leven niet uit. Wij
menen, dat in de toekomst vele parochies alleen in onderlinge
samenwerking van regioverband nieuwe uitdagingen kunnen aangaan.
Aantrekkelijkheid van kerkelijk leven is niet gelegen in het feit, dat iedere
afzonderlijke parochie alles wat nodig of denkbaar is in huis moet hebben.
Wat wij verhopen is, dat in een regio van samenwerkende parochies een
goed, gevarieerd en evenwichtig aanbod van liturgie, pastoraat en diaconie
zal worden gerealiseerd. Katholieken, en alle mensen die zoekende zijn
naar verdieping van leven, zullen steeds vaker eerst kijken naar het
concrete aanbod, en pas in tweede instantie naar de plaats.
Vandaag de dag, en in de toekomst gaat kwaliteit vóór de locatie. De
mobiliteit van mensen maakt het voor velen mogelijk dergelijke keuzes te
maken. Ook daar willen wij in deze tijd en voor de toekomst op inspelen.
Mogen wij de bisschop citeren, die in zijn nota Nieuwe Tijden Nieuwe
Wegen schreef: “Uiteindelijk zijn niet wij het die de Kerk bouwen, het is
van de Heer zelf … Hij leidt (zijn Kerk) door de geschiedenis en voltrekt
soeverein zijn plannen”.
Namens de Projectcommissie Drie Dekenaten:
Vicaris Generaal Mgr. drs. M.J. de Groot
voorzitter

Familieberichten

Doopsel
In onze geloofsgemeenschap werd door het doopsel opgenomen:

Benthe Sarha Carolina Essink
dochter van
Inge Boersma en Wouter Essink,
Amstelkade 150 III te Amsterdam.

In memoriam

V

Op 21 januari jl. overleed zeer onverwacht op 60-jarige leeftijd, Cornelis
Hermanus Marie Lubbe, Cees zoals velen hem kennen. Hij woonde met
zijn vrouw Elly en hun jongste zoon Alexander aan de Hogerlustlaan 7.
Cees werd geboren in de schaduw van de Urbanus in de voormalige
wagenmakerij. Op het kerkhof van de Urbanuskerk is Cees begraven bij
zijn vader in het familiegraf na een besloten afscheidsviering in de
Karssenhof. Moge Cees nu zijn opgenomen in het eeuwig Licht bij God.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe moet het
verwerken van het verlies van echtgenoot, vader en opa.
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Tien regels voor de veertigdagentijd (kardinaal Danneels)
1. Bid. Elke morgen het Onze Vader en elke avond het Weesgegroet.
2. Zoek in het evangelie van de zondag één zinnetje om mee te
heel de week door.

nemen

3.Als je iets koopt wat je niet nodig hebt om te leven - een luxeartikel besteed ook altijd iets aan de armen of een goed werk. Geef hun een
procentje, overvloed vraagt om gedeeld te worden.
4.Doe elke dag iets goed voor een ander. Maar dan wel nog voor hij of zij
erom vraagt.
5. Als iemand je iets onaangenaams zegt, denk dan niet dat je dat best ook
meteen moet terugdoen. Het evenwicht is daarmee niet hersteld. Je krijgt
het vast nog eens terug en het rad gaat weer draaien. Zwijg liever een
minuut: het gaat over en het rad valt stil.

Veertig dagen boekje.
U heeft inmiddels het Veertig dagen boekje 2007 gekregen, waarin diverse
activiteiten vermeld staan voor deze periode.
Naar deze activiteiten willen wij u graag verwijzen, zoals b.v. de Sobere
maaltijd, die op 28 feb. a.s. wordt gehouden en waarvoor u zich kunt
opgeven bij Jos de Heer, de Wereldgebedsdag op 2 maart a.s. en de
lezingen rond Marc Chagall, als mysticus en schilder.
De avonden voor deze lezingen, waarvan de toegang gratis is, zijn gepland
op 7, 14 en 21 maart a.s.
De laatste activiteit vóór de Stille Week is de kruiswegstatie, waarvan
uitleg gegeven wordt door pastor Kint in de
St. Urbanuskerk op 28 februari a.s..
Misschien een rede om deze data al in uw agenda vast te leggen?
Namens de Raad van Kerken,
Rineke Alberts

6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de tv
uit en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is
beter en het gaat zonder afstandsbediening.

Passieconcert

7. Ga in de vasten altijd met een klein beetje honger van tafel. Diëtisten
zijn nog strenger: doe dat heel het jaar. Een op drie heeft toch al
overgewicht.

Op zondagmiddag 18 maart a.s. zal het Ouderkerks Kleinkoor een
Passieconcert geven in de Amstelkerk, Kerkstraat 11, te Ouderkerk a/d
Amstel. Aanvang 15.30 uur.

8. Ver-geven is superlatief van geven.

In dit concert wordt werk gezongen van o.a. Orlando di Lasso, Heinrich
Schütz, Antonio Caldara, Thomas Tallis en Anton Bruckner.

9. Je hebt al zo vaak beloofd iemand te bellen of een bezoek te brengen.
Doe het nu eindelijk eens.
10. Laat je niet altijd vangen aan het prijskaartje van de gereduceerde prijs.
Het kost inderdaad 30 procent minder. Maar je kleerkast bulkt vast met
evenveel procent uit.

Medewerking aan dit concert verlenen: Peter Suring, cello en
Eric Jan Joosse, orgel.
Het geheel staat onder leiding van Ton Gerlof.
Collecte bij de uitgang.
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Kadercursus catechesemedewerker
In september van dit jaar wordt voor de derde keer de kadercursus voor
(vrijwillige) catechesemedewerkers gestart; een samenwerkings- project
van Luce/Centrum voor Religieuze Communicatie, de diocesane dienst
Catechese en de dekenale catecheten.
De cursus is bedoeld voor mensen die met goed gevolg de Pastorale
School of de Tweejarige Vormings- en Toerustingscursus van de
dekenaten hebben afgerond en die zich verder willen bekwamen als
vrijwilliger voor de catechese tot eventueel een officiële aanstelling als
catechetisch medewerker in de parochie met zending van de bisschop. Het
betreft hier een kwalitatief hoog aanbod en tevens een unieke mogelijkheid
voor vrijwilligers tot verdere kadervorming en officiële aanstelling in de
parochie.
Mogelijk is er in uw parochie iemand, die hiervoor in aanmerking komt. In
dat geval moet een eventuele aanmelding van de zijde van de parochie
vergezeld gaan van een schriftelijke voordracht van de verantwoordelijke
pastor. Dit impliceert tevens dat één van de pastores bereid is tot enige
coaching en het parochiebestuur tot betaling van de cursuskosten.
Alle parochies hebben als het goed is, reeds een aantal folders ontvangen
waar alle informatie in vermeld staat, inclusief de wijze van aanmelding.
Mocht dit echter niet het geval zijn of u heeft behoefte aan meer folders,
dan kunt u deze aanvragen bij Luce, telefoon
030 - 253
1882
of per e-mail op luce@ktu.nl
Aanmelding het liefst voor 15 maart maar uiterlijk voor 1 juni 2007.
Wij hopen op vele deelnemers uit Amsterdam!
Met vriendelijke groet,
Dea Broersen
dekenaal coördinator a.i. Dekenaat Amsterdam

Nieuws uit het Kofschip.
U heeft misschien gedacht, waar is het Kofschipnieuws gebleven.
Helaas waren we vorige maand één dag te laat met onze mail, de boekjes
rolden net van de pers zodat U enige maanden op ons heeft moeten
wachten.
Na de kerst zijn we weer fris en fruitig begonnen met de Cito-toetsen.
De groepen 8 hebben hun afsluitende Cito-toets ook gehad en wachten nu
vol spanning op de uitslag begin maart.
De meeste leerlingen hebben ook al een keuze gemaakt naar welke school
zij graag willen. Nu maar afwachten of zij terecht kunnen op hun
favoriete school.
Na drie dagen inspanning hebben zij de toetsen afgesloten met een
bezoekje aan het zwembad.
De ouders van de leerlingen van de groepen 1-2 hebben de leerkrachten
van hun kind kunnen spreken. De groepen 7 weten alles over vogels die
hier in onze omgeving leven. Eerst hebben zij op school hierover gelezen,
geschreven en gekleurd, daarna met z’n allen naar een tentoonstelling in
het Gemeentelijk Historisch Museum om het tenslotte af te sluiten met een
bezoekje aan de Ouderkerkerplas. Zij weten er nu echt alles van.
De groepen 4 brachten een bezoek aan het concertgebouw. Na een leuke
voorbereiding op school ging de “hemelse herrie” verder in het
concertgebouw.
Als we op de leerlingen en leerkrachten af kunnen gaan heerst er in de
hemel een gezellige herrie.
U heeft het kunnen lezen. Het Kofschip is volop in beweging.
Tot volgende maand.
Team Het Kofschip.
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LITURGIE AGENDA

Van 24 februari t/m 1 april 2007

Datum Tijd

Voorganger

24-02 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

Voorjaarsvakantie t/m 4 maart

25-02 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

1e zondag van de veertigdagentijd

Caeciliakoor

02-03 19.30 uur

Pastor K. Kint

Woord en Gebedsdienst

Wereldgebedsdag Urbanuskerk

Samenzang

03-03 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

04-03 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

10-03 19.00 uur

Pastor K..Kint

Woord en Communie

11-03 10.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

17-03 19.00 uur

Pastor J. Adolfs

Eucharistieviering

18-03 10.30 uur

Pastor J. Adolfs

Eucharistieviering

24-03 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

25-03 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

31-03 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

01-04 10.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

Bijzonderheden

Muzikale invulling

Orgel/samenzang
2e zondag van de veertigdagentijd

Caeciliakoor
Orgel/samenzang

3e zondag van de veertigdagentijd Gezinsviering

’t Kwetternest
Orgel/samenzang

4e zondag van de veertigdagentijd

Caeciliakoor
koor Elckerlyk

5e zondag van de veertigdagentijd

Caeciliakoor
Orgel/samenzang

Palmzondag

Gezinsviering

‘t Kwetternest
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Stille Omgang 17 maart 2007.

JEUGD EN JONGEREN

De Stille Omgang zal in 2007 gehouden worden in de nacht van zaterdag
17 op 18 maart.

Stille Omgang voor jongeren: ‘Friends?!’

Ter verdieping heeft De Stille Omgang 2007 als intentie:
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. *)
Toelichting vanuit het Onze Vader: Uw wil geschiedde op aarde zoals in
de hemel. Vanuit die gedachte willen wij U beminnen: met heel ons hart
door steeds aan U te denken; door naar U te verlangen als ons voorbeeld
van liefde en geduld; met heel ons verstand door al onze inspanningen op
U te richten en uw eer in alles te zoeken; door al onze krachten in te zetten
ten dienste van de liefde tot U; door elkaar, zoveel als we kunnen tot uw
liefde te trekken: door ons te verheugen over het goede van anderen in
onze wereld waar we te vaak geconfronteerd worden met materialisme,
oorlog en geweld. Mens te zijn op aarde geschapen naar uw beeld, een
beeld van vriendschap en liefde. Laat ons nu we hier samen zijn zorgen dat
er geen verdeeldheid heerst dat respect de overhand krijgt en laat ons dit
uitzingen in Ubi caritas et amor, waar vriendschap is en liefde, want daar
bent U God, ons nabij.

De jaarlijkse Stille Omgang door Amsterdam wordt dit jaar op 17 maart
gehouden. Ook in deze editie is er een programma voor jongeren van 1630 jaar voorzien, vorig jaar trok dit programmaonderdeel zo’n driehonderd
jongeren. Het thema van dit jaar is ‘Friends?!’ – afgeleid van het
jaarthema van de Stille Omgang: ‘Waar vriendschap heerst en liefde, daar
is God’. De deelnemers zullen op een creatieve wijze in het thema duiken.
Het programma in de Mozes en Aaronkerk (Waterlooplein Amsterdam)
begint om 19.30 uur en bevat naast entertainment, muziek en een lezing
van pastoor Ad Verest uit Eindhoven een eucharistieviering met bisschop
Punt van Haarlem. Aansluitend lopend de jongeren de Stille Omgang door
Amsterdam, en tot besluit is er gelegenheid om chocolademelk te drinken.
De afsluiting is om ongeveer 2.30 uur.
Voor meer informatie en opgave: Jongerenpastoraat bisdom Haarlem,
tel.: 023 5112635, e-mail: aanmelding@stille-omgang.nl of via Paul
Liesker en/of pastor K. Kint.
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Oecumenische Viering
“Gebed voor eenheid van Christenen”.
Deze dienst vond plaats op 21 januari j.l. in de ‘Amstelkerk’.
Medewerkenden waren pastor K. Kint - van Os, ds. J. de Heer en het
Ceacilia-koor en Capella Nova o.l.v. Laurens de Boer.
Ondanks het zeer winderige weer, was de kerk toch aardig bezet.
Aansluitend aan de welkomstwoorden van ds. Jos de Heer werd gezongen
‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’. Na de begroeting, werd een kruis
binnengedragen uit de R.K. parochie onder het zingen van - “Als de wind,
als de adem is je stem in ons leven, naar het beeld van je liefde heb je ons
vorm gegeven!’. Aan de kinderen uitgelegd waar het kruis vandaan komt,
waar het voor staat en gevraagd of ze weten wat er achter op het kruis
staat.
Voor de protestanten een eyeopener, want er staat een heleboel op. Het
eerste wat de kinderen zien zijn de ‘dobbelstenen’ een verwijzing naar het
dobbelen om het kleed van Jezus als Hij aan het kruis hangt. Een ‘gezicht’,
dat vertelt hoe Jezus eruit zou hebben kunnen zien. De Griekse letters
‘I.H.S’ staan voor de woorden: Jezus, Zoon en Redder, bevrijder. Verder
de ‘riem’ de geseling, de spons, voor het aanroepen van Eli (Hij heeft
dorst) en de ‘speer’, die in de zijde van Jezus gestoken wordt om te kijken
of Hij overleden is.
Naast al deze verwijzingen naar het leven van Jezus staan er ook nog de
dieren op, met vleugels, die verwijzen naar de Evangelisten: zoals een
mens voor Mattheüs, de stier voor Lucas, Marcus heeft de leeuw en
Johannes heeft met de adelaar te maken.
Er was dus een heleboel te vertellen.
De overdenking van pastor Kint gaat over ‘….zelfs doven laat Hij horen
en stommen laat hij spreken’ na lezingen uit 1 Samuël 1: 1 - 18 en het
evangelie naar Marcus 7:31 - 37.
- Doofstom zijn is nogal wat! Hoe vaak horen wij: ‘wat zegt u? Ik kan u
niet verstaan!’
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Als je doofstom bent is een gesprek bijna niet mogelijk, er treedt
eenzaamheid op omdat communiceren moeilijk is en daardoor raak de
persoon in een isolement, hij/zij komt buiten de samenleving te staan.
Of doofstom zijn erger is dan blind zijn? Als je doofstom bent kun je geen
gesprek voeren, kun je de vogels niet horen zingen en kun je geen muziek
horen. Beethoven de grote componist was ook doof en dat is in zijn
muziek te horen.
Er is geen uitdrukking mogelijk door taalgebruik, waarin je je emoties
kunt leggen. Daardoor gaat een taal leven. Als je bij ‘Effata’ uitkomt via
Internet, kom je van alles tegen over doofheid: gebaren taal, instituten
voor slechthorenden, organisaties. Gebarentaal kan bevrijdend werken
doordat je weer in de maatschappij kunt staan.
De doofstomme, waarover dit verhaal gaat, wordt door Jezus apart gezet,
even op afstand van de menigte, weg van klanken en geroezemoes. Jezus
alleen met de doofstomme. Dan komt Jezus heel dichtbij bij deze
gehandicapte, door Zijn vingers in de oren te stoppen van deze persoon.
Daarna raakt hij de tong door de tong soepel te maken met Zijn speeksel.
Dichterbij kan Jezus niet meer j komen en zegt met deze gebaren: ‘Ik wil
bij je binnen komen, Ik wil heel dicht bij zijn.’
God geeft deze man spraak en gehoor: Ga open, Effata, maar God bedoelt:
Ik open niet alleen de oren en de mond, héél de mens moet open zijn.
Hier wil doofstom zijn zeggen dat niet alleen de oren en mond gesloten
zijn, maar dat het hart gesloten is. Werp die steen weg! Werp die
geslotenheid af!
Ons hart is heel belangrijk. Het is gered van de kwellende banden. Het
wordt open gehouden door Gods woord, dat bevrijdend werkt voor héél de
mensheid, wereldwijd. Over de hele wereld kom je ‘Effata’ tegen: kennen
- weten - voelen dat het nodig is. De opgaaf voor de christelijke kerken is
dan ook hoe gestalte gegeven moet worden aan de wereldproblemen van
honger, ziekte en lijden. De kerken moeten met elkaar hierover in gesprek.
De verscheidenheid van kerken is geen zwakte, maar zou juist kracht uit
moeten stralen. Door het rijke gedachtegoed is er veel overeenstemming
en de verschillen moeten niet verbloemd, maar gerelativeerd worden.
Kracht brengt inspiratie. En die kracht moet gebruikt worden door als kerk
niet alleen naar binnen te kijken, naar je eigen geloofstraditie, maar de
R.K. kerk en de Reformatie moeten gesprekspartners zijn, een onmisbare
hoop voor de samenleving.

Dienstbaarheid is een teken van Gods menselijkheid. Hierdoor kan onze
doofstomme weer horen, zien, maar vooral zijn hart openstellen, waardoor
hij stem kan geven aan zijn blijheid.
De collecte, die bestemd is voor een project in India, waar, vanuit
oecumenisch basis, kinderen van alle richtingen geholpen worden bij hun
handicap, voedsel en onderwijs krijgen, heeft € 382.36 opbracht. Hartelijk
bedankt!
Nadat het lied ‘In Christus is nog west noch oost in hem nog zuid noch
noord, één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn
woord!’ sluiten de beide voorgangers de dienst af door gezamenlijk de
zegen uit te spreken.
Bij de uitgang werd gecollecteerd voor het werk van de plaatselijke Raad
van Kerken en bracht € 107.- op.
Namens de Raad van Kerken,
Rineke Alberts, secr.

De Bijbelwerkplaats
Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de Bijbelverhalen in het “hier en
nu”, het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en
het gesprek met anderen erover aan te willen gaan, is ook deze maand
weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats.
Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat
voor humor en we lachen ook heel wat af.
De Bijbelwerkplaats is een activiteit van de Raad van Kerken van
Ouderkerk. De inleidingen worden gegeven door ds.Jos de Heer.
Toegang is vrij, aanmelding niet nodig.
Datum 12 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur en 20-22 uur
Plaats : Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep oost 31.
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Kopij het liefst inleveren per mail

Gesprek bij de koffie

Persbericht

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de
pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek
over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Protestantse Diaconie Amsterdam organiseert symposium ‘zingeving
en spiritualiteit in de mantelzorg’ op 30 maart 2007 in de Mozes- en
Aäronkerk

Donderdag 1 maart en wel om 10.00 uur in de werkkamer van pastor
Kint op de pastorie.

Op 30 maart 2007 organiseert de Protestantse Diaconie Amsterdam in
samenwerking met Markant, Steunpunt Mantelzorg Amsterdam en
Diemen, Kerkinactie en het Mozeshuis een symposium over ‘zingeving en
spiritualiteit in de mantelzorg’. Het symposium is bedoeld voor
mantelzorgers en voor wie als professional of als vrijwilliger (o.a. binnen
de kerken) te maken hebben met, of geïnteresseerd zijn in de problematiek
van de mantelzorg.
Deze problematiek is actueel omdat de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) uitgaat van een grote rol van mantelzorgers in de
zorgverlening.

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

Bericht van de redactie:
De kopij voor het volgende (Paas)nummer kunt u t/m
woensdag 21maart
inleveren bij:
Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres:
bernyvanw @hotmail.com

Tijdens het symposium zal mevr. Inge van Nistelrooy, moraaltheologe en
stafmedewerker bij Reliëf (christelijke vereniging van zorgaanbieders),
spreken over de levens- en zingevingsvragen van mantelzorgers in de
context van de huidige maatschappij.
De heer Jurjen Beumer, predikant en directeur van Stem in de Stad
(Oecumenisch Diaconaal Centrum) te Haarlem zal ingaan op de zingeving
en spiritualiteit van de mantelzorger en hoe de kerken daarbij een rol
kunnen spelen.
Tijdens het symposium zal het boek ‘De onverslijtbare mantel’ van mevr.
Corrie Rikkers worden gepresenteerd. Het boek, een uitgave van de
Protestantse Diaconie Amsterdam, geeft een uitgebreide beschrijving van
de leefwereld van de mantelzorger. Het gaat tevens nader in op de
spiritualiteit en levens- en zingevingsvragen van mantelzorgers. Het boek
reikt vrijwilligers en professionals in de zorg en levensbeschouwing
suggesties aan om mantelzorgers hierin te ondersteunen. Vooral de kerken
worden aangespoord om hun expertise op dit terrein in te zetten ter
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ondersteuning van mantelzorgers. Plaats symposium: Mozes en
Aäronkerk, Waterlooplein 207 te Amsterdam.
Tijdstip: vrijdag 30 maart, 10.30 – 15.00 uur.
Kosten: 10 euro (inclusief lunch en boek), giro 97593 t.n.v. Protestantse
Diaconie Amsterdam.
Folder: te downloaden via de website van de diaconie.
Nadere informatie:
Protestantse Diaconie Amsterdam
C. Rikkers, diaconaal consulent
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
tel.: 020-5353341 of 020-6992884
e-mail: c.rikkers@diaconie.org
website: www.diaconie.org
RELIGIEUZE DOE-TIP

'Licht dat Leven is'
UNIEKE PAASEXPOSITIE BIJ ABDIJKAARSEN
Donderdag 1 maart begint bij Abdijkaarsen in Egmond-Binnen een
unieke Paasexpositie met als thema 'Licht dat Leven is'. Met de
opening van de tentoonstelling worden tevens de vernieuwde
abdijwinkel en ateliers van Abdijkaarsen in gebruik genomen. De
expositie leidt ook een nieuwe reeks van bijzondere tentoonstellingen
in die zullen worden opgebouwd rond religieuze
en
spirituele thema's.
’Licht dat leven is’ bestaat uit handgeschilderde
Paaskaarsen die broeder Kees Verburg in het
verleden voor de abdijkerk maakte. Daarnaast zijn
talrijke eigen ontwerpen te zien van ons atelier.
Diana Dimze Dimme uit Riga (Letland) exposeert
schilderijen met een sterk religieuze inslag.
Ingrid Mestdagh Meyvaert uit Gent toont een

ook

monumentaal werk van12 panelen glas in lood die een moderne
vertolking zijn van Christus’ Passie en Pasen.
Van Toni Zenz uit Keulen zijn een tweetal bronzen beelden van bijbelse
figuren te bewonderen.
WINKEL EN ATELIERS
De afgelopen weken is hard gewerkt aan een verbouwing bij Abdijkaarsen
om een ruimere en mooiere plek te creëren voor de afdeling Boeken
binnen de Abdijwinkel.
De pottenbakkerij, die enige jaren stil heeft gelegen, heeft een nieuwe
plaats gekregen en last but not least is ook het atelier van de
kaarsenmakerij flink onder handen genomen. Dat laatste zorgt ervoor dat
de ambachtelijke kaarsenproductie verzekerd kan blijven. Bezoekers
krijgen nu ook een beter zicht op het productieproces binnen de
kaarsenmakerij.
MEER PARKEERRUIMTE
Naast
het fors uitgebreide parkeerterrein is er nu ook een pad aangelegd dat het
voor bezoekers mogelijk maakt om vanuit de winkel, via de tuin van de
abdij, naar de Abdijkerk te gaan waar desgewenst een van de kerkdiensten
van de monniken kan worden bijgewoond of waar men even stil kan
verpozen.
Abt Gerard Mathijsen van de Sint Adelbertabdij spreekt zijn grote vreugde
uit over de nieuwe ontwikkelingen: 'Met de verbouwingen, de uitbreiding
van de boekhandel en een nieuwe reeks exposities wordt een bezoek aan
de abdij en aan Abdijkaarsen voor een nog groter publiek aantrekkelijk.
Bovendien kunnen we op deze manier wellicht ook beter duidelijk maken
hoe ons monnikenleven wordt geleefd en waar we als Benedictijner
gemeenschap
anno
2007
voor
staan.'
De tentoonstelling is te bezichtigen van 1 maart t/m 21 april 2007 van
maandag t/m zaterdag tussen 10.30 uur en 16.30 uur. Vennewatersweg 27
1935 AR Egmond-Binnen.
Voor meer informatie over de tentoonstelling of over Abdijkaarsen kunt u
contact opnemen met 072 5062786.
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Parochiële Caritas

Mw.W.Out

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

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

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

4961255
4961749

R.K.Gezellenhuis

Fam. Post

4963090

Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat

4961320

R.k.Begrafenisvereniging “Antonius de Kluizenaar”
Kerkhof

Dhr.R.Cerpentier.

Uitvaartleiders

R.v.d.Velde v.h. J Bouwens
Baambrugge
Spierings, Kok en Lemkes
Amsterdam

4961853

0297-583448
6184771

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.
Bankrekening 35.18.01.855
Postrekening 6259845 t.n.v.
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