de brug

parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
november 2011
1

Adressen St. Urbanus Parochie

Novemberpastorale

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os

4961320

E-mail adres : Urbanusparochie@xs4all.nl

Parochiebestuur

Beheer Gebouwen

Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbuttel
Regiozaken/kerkopbouw
Hélène van Huizen
Regiozaken
Hanneke Brummelhuis
Secretaris
Dhr. P. Theeuwes
Dhr. F. Assendelft

4965894
4967078
4961243
4967561
6790774
06-20302388

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31
Secretariaat bereikbaar

maandagmiddag
woensdagochtend
donderdagochtend

Ledenadministratie Jan de Jong
Website

4961320
14.00 uur tot 16.00 uur
09.30 uur tot 11.30 uur
09.00 uur tot 11.30 uur

jongj@upcmail.nl

www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel
Rabobank

3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk
Rabobank

3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Kerkbijdrage:

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel
Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen:

Zie binnenzijde achter in de Brug

4964608

Buiten ademt de tijd van het jaar naar een nieuw seizoen: de bomen
verkleuren, worden kaler en een enkele bloem herinnert nog aan de
voorbije zomer. Nog mogen we genieten van een weldadige herfstzon,
maar de dagen worden allengs korter. Ook het liturgisch jaar loopt
langzaam maar zeker ten einde. Nog enkele weken en we sluiten het
kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning. De laatste zondag
van het kerkelijk jaar staat in het oude altaarmissaal vermeld als
‘Dominica ultima post Pentacosten’ (laatste zondag na Pinksteren)
1 en 2 november vieren we in de kerk traditiegetrouw het feest van
Allerheiligen en Allerzielen. Vroeger werd op 1 november het
oogstfeest gevierd in de kerk. Het was dan oogstdankdag voor alle
gewassen die van de velden kwamen. Pas in de vierde eeuw begon
men op de zondag na Pinksteren. met het herdenken van de martelaren
die voor hun geloof gestorven waren. Dat waren er nogal wat, want
veel christenen zijn in de eerste eeuwen vanwege hun geloof vervolgd.
Later werden ook andere heiligen herdacht die er aan toegevoegd
werden. Gregorius IV (827-844) stelde het feest voor alle heiligen op
1 november. Alle ‘soorten’ heiligen waren keurig gerangschikt: de
engelen, de apostelen, de martelaren. De ouderen onder ons
herinneren zich vast nog wel de lagere schoolboekjes met allerlei
spannende verhalen over heiligenlevens.
Ontelbare zijn al opgenomen in de kring van Allerheiligen. Mensen
die voor hun bijzondere diensten voor het voetlicht worden gebracht.
Heiligen met een grote “H” en dus bijzondere mensen die als
voorbeeld dienen hoe wij ons leven heil-zaam kunnen laten zijn voor
medemensen. De vorige paus Johannes Paulus II heeft tijdens zijn
pausschap meer mensen (469) heilig verklaard, dan zijn voorgangers
in de afgelopen duizend jaar. Dat heeft hij niet voor niets gedaan.
We hebben kennelijk de behoefte aan mensen die zodanig iets
uitstralen dat zij een model kunnen zijn voor ons, herkenbare
voorbeelden in onze moderne tijd. Wij kennen zelf vast wel mensen
voor wie we bewondering hebben vanwege hun charisma,
bevlogenheid, dienstbaarheid of anderszins. Ongeschreven heiligen
met een kleine ‘h’ . Mensen die iets van Gods heilzame werken laten
zien door zelf heil-zaam met mensen om te gaan. Want Allerheiligen
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is niet alleen het feest van de heiligverklaarde mensen maar evengoed
het feest van ons, gewone mensen. Van mensen die zich op allerlei
terreinen in de wereld dienstbaar inzetten. Allerheiligen gaat óók over
mensen met het hart op de goede plaats, over mensen die anderen niet
afschrijven. Niet hun hemelse glorie staat voorop, maar hun leven hier
tussen ons, hun leven uit Gods geest te midden van ons als tekenen
van hoop.

Familieberichten

Op Allerzielen en Allerheiligen houden wij de herinnering aan al die
mensen levend en worden we ons weer bewust dat we een schakel zijn
in die lange keten van mensen die onsterfelijk zijn voor God. Een
menigte die niemand tellen kan, zo schrijft Johannes.

Op 24 september jl. overleed in het Zonnehuis op 91-jarige leeftijd
Miep de Zwart-Braat, weduwe van Chris de Zwart. Miep was een
lieve en erg zorgzame vrouw, moeder en oma. In haar huwelijk met
Chris de Zwart kreeg zij twee kinderen: Wim en Alga. Haar dochter
was een zorgenkind, maar met alle liefde en aandacht die Miep in zich
had stond zij altijd voor haar klaar. Miep heeft het als moeilijk en
verdrietig ervaren, toen Alga elders in een tehuis ging wonen., waar
vader en moeder de Zwart wekelijks trouw op bezoek gingen. In 2003
overleed dochter Alga op 51-jarige leeftijd. Dit was voor Miep een
zware periode.
Het oud worden en lichamelijk steeds meer inleveren heeft Miep niet
altijd als makkelijk beleefd, maar met grote wilskracht bleef zij in het
leven staan en in zelfstandig in de Drieburg wonen. Dankbaar voor de
aandacht en liefde die ze van haar zoon Wim , zijn vrouw Maria en de
kleinkinderen Rick en Pim ontving. Wat was ze trots op haar
kleinkinderen! Tot het laatst van haar leven bleef Miep zorgzaam en
bezorgd. Na een ongelukkige val werd zij in het Zonnehuis
opgenomen om te herstellen van een gebroken heup en daar te
revalideren. Het viel haar zwaar, maar ze was vastbesloten weer naar
haar woning terug te keren. Het mocht echter niet zo zijn.
Op 28 september werd in besloten kring in een Woord-en
gebedsviering op Karssenhof afscheid van Miep genomen en haar
leven herdacht, waarna zij naast haar dochter werd begraven op ons
kerkhof.
Moge de Heer Miep liefdevol opnemen in zijn barmhartigheid en haar
verenigen met haar man Chris en dochter Alga.

En al onze dierbare doden scharen zich in die rij, want nauw
verbonden met het feest van Allerheiligen is Allerzielen, Allerzielen
werd in 998 door abt Odilo van Cluny ingevoerd, in eerste instantie
alleen voor zijn klooster. In de veertiende eeuw heeft Rome deze
traditie overgenomen voor de gehele kerk. Het is bij uitstek de dag
waarop wij onze overledenen herdenken. We staan in de
Allerzielenviering bewust bij hen stil, noemen hun namen en brengen
hun leven in herinnering bij God die ons over de dood in Zijn liefde
bijeen houdt. We ontsteken voor hen een kaars als een kwetsbaar
teken van hun bestaan onder ons. En we realiseren ons dat we zelf ook
kwetsbaar en sterfelijk zijn.
Als gelovige mensen hoeven wij de dood echter niet als eindpunt te
zien, maar als doorgang naar verder, als doortocht naar de Vader die
zal voltooien wat Hij eens met ons begonnen is.
Ik hoop van harte veel mensen te mogen begroeten in de viering van
Allerzielen. Indien het droog weer is, trekken we na die viering naar
het verlichte kerkhof om de graven te zegenen en een lichtje te
ontsteken op de graven.
Een hartelijke groet en veel leesplezier!
Kiki Kint, pastoraal werkster

In Memoriam
V
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De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven
Overleden Parochianen vanaf November 2010 tot november 2011

5 nov. Riet van Veen-Emous
1 dec. Kees Bon
05 dec. Alice Neeven-Hekker
19 dec. Harmke Schaafsma-Mous
30 dec. Margaretha Dellemijn-Honselaar
07 jan. Leny Meesters-van Riel
15 jan. Ben Meijer
21 jan. Annie Nelis- van Rijn
11 febr. Ton Tetteroo
05 mrt. Riet Copier-Baas
10 mrt. Tonny v.d.Velde-Ronday
21 mrt. Antoon van Beek
30 mrt. Jo de Jong-van Rijn
07 apr. Jan van Hensbergen
15 apr. Loes Witmond-van Leeuwen
19 apr. Ina Wijfjes
22 apr. Dirk de Jong
05 juli Jan Dekker
25 aug. Jos Schrama
11 sept. Dora v.d.Maagdenberg-Jansen
12 sept. Cathrien Droog-van Tol
24 sept. Miep de Zwart-Braat

79 jaar
66 jaar
84 jaar
96 jaar
87 jaar
74 jaar
81 jaar
87 jaar
76 jaar
86 jaar
78 jaar
85 jaar
91 jaar
79 jaar
85 jaar
98 jaar
87 jaar
96 jaar
51 jaar
95 jaar
90 jaar
91 jaar

Allerzielen
We gaan naar het graf
met bloemen
herdenken samen
door namen te noemen.
Oma, een vriend, je vader,
je kind, man of vrouw,
mensen die alles
betekenden voor jou.
Lang of kort geleden
zijn ze gegaan,
blijven een deel
van ons bestaan.
Steeds langer wordt de rij
mensen die ons ontvielen,
vandaag heel dichtbij
aller-aller-zielen.
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Misintenties voor de maand November 2011
Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielen
Hennie Compier, Catharina Timmer-Konijn, Henk Copier, Eduard
Kint, Corrie Kint-Henneman, Embrecht van Os, Hermientje van OsKnaapen, Elly de Man-van Os.
Zaterdag 5 november 19.00 uur en Zondag 6 november 10.00 uur
Overleden ouders de Jong-Al, Jan Dekker, Overleden ouders van
Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders
v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea,
Rinie Helsloot-de Groot, Loes Witmond-van Leeuwen, Ina Wijfjes,
Dirk de Jong, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Catharina Droog-van
Tol, Miep de Zwart-Braat.
Zondag 13 november 10.00 uur
Voor degenen die het moeilijk hebben.
Brenda de Kuiper, Sophie Kea, Rien Verlaan, Herman van Veen, Rie
van Veen-Emous, Ben Meijer, Annie Nelis-van Rijn, Ton Tetteroo,
Anton van Beek, Jo de Jong-van Rijn, Dora v.d Maagdenberg-Jansen,
Catharina Droog-van Tol, Miep de Zwart-Braat.
Zaterdag 19 november 19.00 uur en Zondag 20 november 10.00
uur.
Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders v.d.KroonKemphorst, Sophie Kea, Kees Bon, Alice Neeven-Hekker, Overleden
fam. Van Wees-Kolk, Riet Copier-Baas, Jan Dekker, Jos Schrama,
Catharina Droog-van Tol, Miep de Zwart-Braat, Siem Bouwman.
Zondag 27 november 10.00 uu
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie LakerveldBroodbakker, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Margaretha
Dellemijn-Honselaar, Lenie Meesters-van Riel, Cornelia Feddemavan As, Tonny v.d.Velde-Ronday, Jan van Hensbergen.

Eerste Communie
Aan de ouders/ verzorgers van kinderen die komend jaar hun Eerste
Communie willen doen.
Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste
ouderavond op:

donderdagavond 1 december a.s. om 20.30 uur in de
pastorie, Rondehoep Oost 31
Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.
Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van
harte welkom.
De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder. Op
school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door
onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:
Mevr. K. Lötters Boterbloem 73 tel: 4965733
Of in de brievenbus van de pastorie: Rondehoep Oost 31
-----------------------------------------------------------------------------------Achternaam: ………………………………………................
Voornaam kind: ……………………………………………...
Adres: …………………………………………………..........
Tel: ……………………………………………………..........
Mail adres ……………………………………………………
Op 1 dec. kunnen jullie ons met .......persoon/ personen verwachten.
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Zondag 6 november

Beste kinderen en ouders!

Gezinsviering

Kinderkoor ’t Kwetternest van de St. Urbanusparochie
o.l.v. Laurens de Boer
zingt mooi, graag en enthousiast.
Maar het klinkt een beetje zacht met z’n zessen
en daarom willen we graag dat er meer kinderen
met ons meedoen!

om
10.00 uur

In deze viering gaat K. Kint p.w. voor.
Kinderkoor het Kwetternest
zingt hierbij weer vrolijke noten
o.l.v.Laurens de Boer.

Wie heeft er zin om mooie en leuke liedjes
met inhoud te komen oefenen?
We doen ook allerlei muziekspelletjes
waar je veel van leert!
We zingen elke maand in de gezinsviering.
Elke maandagmiddag oefenen we van
15.30 uur tot 16.15 uur
in het parochiehuis (bij de parkeerplaats van de kerk)
Je bent na schooltijd vanaf 15:00 uur welkom voor
limonade en een koekje.
In de vakantie’s oefenen we natuurlijk niet!
Vind je het leuk om te zingen, dan ben je van harte welkom.

iedereen is hierbij weer van harte welkom

Wil je meer weten bel/mail gerust!
Laurens de Boer tel: 06-24226872
jwlaurensf@hotmail.com

Oproep
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Kerksluiting: door Gérard van Tillo
De Roerom jrg.26, sept. 2011.
Kan een bisdom een kerkgebouw zomaar sluiten?
Van wie is het kerkgebouw eigenlijk?
Kan een parochie het op eigen gezag verkopen?
Voor wie zijn de baten?
Dit zijn vragen die vaak te horen zijn in het pastorale veld, nu in de
hele kerkprovincie herindelingen van parochies plaatsvinden. Over
zulke vragen zijn er veel meningen en misverstanden. Beslissend zijn
telkens de bepalingen van de canoniekrechtelijke regeling die apart
voor kerksluitingen is opgesteld.
Sluiting
Onder kerksluiting wordt in het canoniek recht het onttrekken van een
kerkgebouw aan de eredienst verstaan. Een kerkgebouw is in principe
blijvend en kan eigenlijk alleen ophouden te bestaan door het af te
breken. Maar er kunnen situaties ontstaan waarin een kerk niet meer
voor de eredienst te handhaven is. Het gebouw kan bijvoorbeeld te
groot geworden zijn voor het aantal gelovigen dat er gebruik van
maakt, of het onderhoud kan te duur worden. In zulke gevallen kan de
diocesane bisschop het besluit nemen een kerk te sluiten. Maar een
bisschop kan dat besluit niet zomaar willekeurig nemen, omdat er
partijen zijn die wettelijk aanspraak kunnen maken op het kerkgebouw
en een stem moeten hebben bij een dergelijke beslissing. Daarbij
speelt ook een rol, dat kerksluiting meestal een emotionele
aangelegenheid is, omdat mensen sterk aan hun eigen kerk gehecht
kunnen zijn.
Redenen
Daarom heeft de kerkelijke wetgever bepaalde voorwaarden aan
kerksluiting gesteld, waarvan de eerste is dat er ernstige redenen voor
aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld als er geen priester aan de kerk
verbonden is of als er geen gelovigen zijn. Momenteel komen
kerksluitingen vooral voor in het kader van een reorganisatie van de
parochies. Het beleid dat daarbij gevoerd wordt is vooral afhankelijk
van het reorganisatiemodel dat daarbij gehanteerd wordt. Als het gaat

om een samenwerkingsverband waarbij de bestaande parochies
gehandhaafd worden, blijven in principe de kerkgebouwen in gebruik.
Wel komt het voor dat binnen een dergelijk verband enkele parochies
worden samengevoegd, waarbij een van de kerken in gebruik blijft en
de andere een speciale bestemming krijgt of wordt gesloten. Een
ander model is, dat de parochies van een regio samengevoegd worden
tot één nieuwe parochie. In dat geval worden één of enkele kerken
aangewezen als eucharistische centra waar de vroegere parochies
gezamenlijk vieren. Als de vroegere parochies levensvatbare
kerkgemeenschappen zijn, kunnen die wel blijven functioneren, maar
worden dan niet in alle opzichten bediend vanuit de centrale parochie
en moeten bijvoorbeeld zelf op zoek gaan naar voorgangers. In zulke
gevallen blijven de vroegere parochiekerken gehandhaafd. Per bisdom
zijn er overigens aanzienlijke verschillen als het gaat om de omvang
van de regio, het organisatiemodel en de mogelijkheden voor de
vroegere parochies om als plaatselijke kerk te blijven functioneren.
Rechthebbenden
Een andere voorwaarde voor kerksluiting is de instemming van de
rechthebbenden. Dit zijn degenen die wettelijke rechten op het
kerkgebouw kunnen doen gelden, waarbij de kerkelijke wetgever zich
realiseert, dat het hierbij niet om een puur vermogensrechtelijke, maar
om een pastorale aangelegenheid gaat. Anders gezegd wordt bij
dergelijke aangelegenheden de functie van de kerk voor de eredienst
belangrijker geacht dan de economische waarde van het gebouw. Op
de eerste plaats is dan rechthebbende de parochie die als rechtspersoon
het eigen kerkgebouw voor de eredienst gebruikt. Maar omdat er juist
op grond van de pastorale aspecten meer spelers in het veld zijn,
hebben het kerkbestuur en de parochievergadering in deze geen
directe bevoegdheid, maar alleen een adviserende functie. Want er
kunnen ook andere partijen zijn die met betrekking tot het
kerkgebouw rechten kunnen doen gelden, zoals bijvoorbeeld mensen
die ten aanzien van een kerk grafrechten hebben, omdat er zich een
familiegraf bevindt, of fundatierechten. Deze betreffen het recht dat
in een kerk de eucharistie voor een bepaalde intentie gevierd wordt. Er
kunnen ook personen of organisaties zijn die onder bepaalde condities
aan de kerk hebben bijgedragen of de kerk op een eigen rechtstitel
gebruiken.
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Andere voorwaarden
Een voorwaarde voor kerksluiting is ook, dat geen enkele schade
wordt toegebracht aan het zieleheil van de gelovigen. Daarvan is
sprake als zij niet meer in de gelegenheid zijn om Woord en
Sacrament in de eredienst te ontvangen en te vieren. Concreet moet de
gelovigen een andere bereikbare kerkgelegenheid worden geboden,
waarbij ook van hen enige inspanning gevraagd mag worden om een
kerk te bezoeken. Tot de voorwaarden behoort verder, dat een
kerkgebouw dat gesloten wordt een niet-onwaardige bestemming
krijgt. Het is een ideale situatie als de religieuze en de openbare
functies van het kerkgebouw in tact kunnen blijven. Als het om een
louter profane bestemming gaat mag die aan de gelovigen geen
aanstoot geven. Het is aan de diocesane bisschop om te beslissen of
het in voorkomende gevallen om een waardige bestemming gaat. Een
laatste voorwaarde die het canoniek recht aan kerksluiting stelt is, dat
de bisschop verplicht is de priesterraad te horen voordat hij een
beslissing neemt. Om zinvol advies te kunnen uitbrengen moet de
priesterraad er van te voren van op de hoogte worden gesteld, hoe men
de genoemde voorwaarden denkt in te vullen.
Vervreemding
Door kerksluiting wordt de eigendom van het gebouw niet aangetast.
De parochie kan in zo’n geval over het gebouw blijven beschikken en
er bijvoorbeeld een andere bestemming aan geven. Men spreekt van
vervreemding als het kerkgebouw niet meer ter vrije beschikking staat
van de parochie, omdat het bijvoorbeeld permanent verhuurd is of
verkocht wordt. Hiervoor heeft het kerkbestuur een schriftelijke
machtiging nodig van de bisschop. De baten behoren juridisch aan de
parochie, maar ook voor de bestemming van het ontvangen bedrag is
verlof van de bisschop nodig. Voor verdere details kan men
bijvoorbeeld terecht bij de Canonieke vraagbaak Johannes Andreae
van de Tilburg School of Catholic Theology van de Universiteit
Tilburg onder www.rorate.com/kerkrecht, die voor de bovenstaande
tekst mede als bron werd geraadpleegd.

KLEDING-INZAMELING "Mensen in nood"
Dinsdag 27 september jl. tussen 15.00 en 20.00 uur was het een
komen en gaan van mensen die hun overtollige kleding kwamen
brengen naar de Urbanuskerk in Ouderkerk. Woensdag 28 september
heeft de vrachtwagen uit Den Bosch alles meegenomen.
De opbrengst was 2500 kg. Dat is 900 kg minder dan in 2010 en ten
opzichte van bijvoorbeeld 2007 bijna 3000 kilo minder. De
economische recessie zal hierbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld
en wellicht ook het consuminderen! Maar de Stichting “Mensen in
Nood’ is erg blij met het resultaat.
Wij danken iedereen heel hartelijk voor het inbrengen van kleding en
de vele medewerkers voor het in ontvangst nemen van de zakken
kleding en het vullen van de vrachtwagen.
Riet Hilhorst- Picavet, medewerkster secretariaat.

Actie Kerkbalans 2011
Aan parochiebijdragen is tot eind oktober binnengekomen € 48.139,Met nog twee maanden te gaan ligt de verbetering van het topjaar
2009, namelijk 52.250,- binnen handbereik.
Velen nemen hun verantwoordelijkheid voor de instandhouding van
de parochie en de markante Urbanus kerk. Denk niet dat anderen daar
wel voor zorgen. Alleen als we allemaal, gezamenlijk, elk jaar, naar
draagkracht meedoen komt het goed.
Uw bijdrage, ook als u tot nu toe nog niet aan de actie kerkbalans
heeft meegedaan, kunt u overmaken op rekening 3518.06.210
ten name van Urbanus Parochie Bestuur.
Nico Wolffenbuttel, penningmeester.
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LITURGIE AGENDA

NOVEMBER 2011

Datum Tijd

Voorganger

Plaats

29-10

geen viering

30-10 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

Eucharistieviering

02-11 19.00 uur

Pastor K.Kint p.w.

St. Urbanuskerk

Allerzielen

05-11 19.00 uur

Pastor K.Kint p.w.

St. Urbanuskerk

06-11 10.00 uur

Pastor K.Kint p.w.

St. Urbanuskerk

12-11 18.30 uur

Pastor G.van Tillo

Zorgcentrum Theresia

13-11 10.00 uur

Pastor J. Adolfs

St. Urbanuskerk

19-11 19.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

20-11 10.00 uur

Pastor Reuzenaar

St. Urbanuskerk

26-11 18.30 uur

Pastor G.van Tillo

Zorgcentrum Theresia

27-11 10.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

03-12 19.00 uur

Pastor G.van Tillo

St. Urbanuskerk

04-12 10.00 uur

Pastor G.van Tillo/Kint

St. Urbanuskerk

Bijzonderheden

Gezinsdienst

Muzikale invulling

gregoriaans koor de Duif

St.Caeciliakoor

‘t Kwetternest

Eucharistieviering

Koor Elckerlyc

Christus Koning

St.Caeciliakoor

1e zondag van de Advent

2e zondag van de Advent

Samenzang

‘t Kwetternest
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Herinrichting van het kerkhof
Zoals aangekondigd tijdens de parochiebijeenkomst van 10september
j.l. in het Gezellenhuis gaan wij ons kerkhof herinrichten. Al jaren in
de planning, gedeeltelijk voorbereid maar nog niet uitgevoerd.
Aan de Schoolwegzijde weten we hoe groot de kavel voor woning bouw moet zijn en dus kan daar het kerkhof worden afgescheiden en
graven worden toegevoegd. Aan de Achterdijkzijde is veel plaats voor
nieuwe graven. Bij elkaar zullen 80 tot 100 nieuwe graven
beschikbaar worden gemaakt. Er zal plaats zijn voor urnen en het op
te richten monumentje ter nagedachtenis van de ongedoopte kinderen
zal een mooie plek krijgen.
Eind oktober wordt begonnen met het opruimen van het terrein aan de
Achterdijk. Struikgewas, kreupelhout en tuinafval worden afgevoerd.
Aansluitend aan het openbare groen aan de Achterdijk zal er een
groene zoom onderaan het verhoogde kerkhof blijven.
Voor zover nodig voor de aanleg van de nieuwe graven zullen bomen
worden gekapt. De taxushaag zal naar de nieuwe rand van het kerkhof
worden verplaatst.
De werkzaamheden zullen grotendeels in het najaar en de winter
worden uitgevoerd. Natuurlijk zal het kerkhof te allen tijde bereikbaar
blijven.

Het doel van de jaarlijks terugkerende themadag is om de waarde en
werking van stilte en innerlijke rust onder de aandacht te brengen bij
een zo breed mogelijk publiek.

Keuze van 30 oktober 2011
30 oktober 2011 is als datum gekozen omdat op deze dag in heel
Europa de zomertijd in de wintertijd overgaat. We hebben hierdoor
één uur ‘extra’, dat we kunnen gebruiken om bewust stil te staan bij
het belang van stilte voor onze kwaliteit van leven.

Waarom is stilte belangrijk?
In onze dynamische maatschappij is er veel drukte en hebben veel
mensen het druk. We hebben veel bezigheden en veel
keuzemogelijkheden. Maar we hebben van tijd tot tijd ook behoefte
aan even niets. Aan rust en stilte, tijd om te ontspannen en onze
ervaringen te verwerken. Tijd om te reflecteren op wat we hebben
meegemaakt en op wat we écht belangrijk vinden in ons leven.
Het ervaren van stilte buiten ons en in ons heeft een positief effect op
onze psychische en fysieke gezondheid. Er ontstaat ruimte om te
luisteren naar onszelf en naar anderen. In stilte ontstaan inspiratie en
creativiteit.
Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij
verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke
overtuiging.

Het parochiebestuur.

Meditatieve Stiltewandeling in Ouderkerk a/d Amstel
Dag van de Stilte – 30 oktober 2011
Zondag 30 oktober 2011 is uitgeroepen tot
landelijke Dag van de Stilte. Er worden, verspreid
over het land, allerlei activiteiten rond het thema
stilte georganiseerd.

De werkgroep Vacare (onderdeel van de Raad van Kerken)
organiseert op deze dag een stiltewandeling met een meditatief
karakter in de Ronde Hoep polder. Op het voormalige land van
boerderij Weltevreden, is de huidige bewoner bezig met de aanleg van
de “Amstelweide”. Er is een verhard pad aangelegd en enkele plassen
gegraven. Vanaf de voormalige stallen lopen we naar de Wetering het
verste punt op dit terrein. Ver weg van storend achtergrond lawaai zal
al snel de weldadige rust, die de polder geeft, over ons vallen. Alleen
natuurlijke geluiden zijn nog hoorbaar. Tijdens de wandeling in stilte
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stoppen we een paar keer voor een moment van gezamenlijke
meditatie. Bij terugkomst is er nog even gelegenheid om na te praten
onder genot van een kopje herfstthee.
De lengte van de wandeling is ongeveer een kilometer en duurt heen
en terug circa één uur. We verzoeken belangstellenden te verzamelen
om 15:15 zodat we stipt kunnen beginnen om 15:30. Er is gelegenheid
om te parkeren op de boerderij, Rondehoep West 52A. Let op de
aanwijzingen. Aangeraden wordt geschikt schoeisel, bij voorkeur
laarzen, aan te trekken. Wilt u onderweg even zitten, neem dan iets
van een plastic zak mee. Ook bij regen gaat de wandeling gewoon
door!
Nadere informatie, Paul Kösters (06-30390676).

Stichting Derde Wereld Hulp
Monique Diederen, haar dochter Judith en een vriendin vertrekken 1
november naar Vijayawada in India om daar twee weken in Asya, een
tehuis voor verstandelijke en lichamelijk gehandicapte kinderen te
gaan helpen o.a voeten verzorgen en met kinderen te werken en
spelen. Asya Djotide is een onderdeel van de Stichting Derde Wereld
Hulp, opgezet door onze plaatsgenoot Margreet van Coeverden. Een
heel avontuur dat we kunnen volgen op het weblog van Judith, een
van onze jongeren uit jongerengroep II.
Neem maar eens een kijkje op: judithdiederen.waarbenjij.nu
Daar kan men de voorbereidingen op de reis volgen en de leuke acties
bekijken die zijn ondernomen om zo veel mogelijk geld en materiaal
in te zamelen. Een van die acties was o.a. een manicuremarathon
(sindsdien loopt de pastor met poezelige handjes rond) en schilderen
Wilt u het bijzonder werk van Margreet van Coeverden steunen, dan
kan men een donatie doen bij de Rabobank, rekeningnummer
35.18.89.086 ten name van Stichting Derde Wereld Hulp.
En…………houd Judith, haar vriendin en moeder in de gaten!

GELOOF IN BEELD

Ontstaan jaargetijde
De Grieks-Romeinse en Germaanse cultuur
kenden een jaarlijkse herdenking van
overleden familieleden of andere belangrijke
personen. Die lagen begraven buiten de stad;
bij de Germanen in het veld of een
grafheuvel. Een wezenlijk element van de
herdenking was een feestmaal bij het graf,
waarbij ook aan de schim of ziel geofferd
werd. Bijgelovige praktijken en slemppartijen
werden door de kerk veroordeeld. Zo zeggen
de Apostolische Constituties van eind vierde
eeuw: ‘Vier de verjaardag van de sterfdag ter herinnering aan hem,
maar geef aan de armen aalmoezen uit zijn goederen als gedachtenis
aan hem, vier het feest ordelijk en vermijd het overmatig drinken.’
De oude kerk noemde de sterfdag de ‘natale’, de geboortedag voor het
eeuwig leven. Deze dag werd jaarlijks herdacht en de heiligen komen
nog steeds in de liturgisch kalender op de datum van hun sterfdag
voor. Zo lezen we in het oude Martyrologium Romanum (Romeins
martelarenboek) op 29 juni: ‘Te Rome de ‘natalis’ van de heilige
apostelen Petrus en Paulus.’ De jaarlijkse herdenking van de
sterfdagen van heiligen mogen we het vroegst voorkomende
jaargetijde noemen. Er werd niet gebeden voor het zielenheil van
heiligen maar tot de heiligen, want ze waren reeds in de hemel.Na de
verplaatsing van de graven naar het kerkgebouw werd het jaargetijde
verbonden met de viering van de liturgie. Naast de kalenders
ontstonden er in de middeleeuwen dodenlijsten of zielenboeken
(necrologia, obituaria) van abdijen en kapittels, waarin hun
overledenen en ook weldoeners met naam en sterfdatum werden
ingeschreven. Op die dag vond jaarlijks hun herdenking plaats. Pas in
1274 heeft het concilie van Lyon onder paus Gregorius X een
uitspraak over het vagevuur als verplicht geloofspunt gedaan. Tevens
werd verklaard dat de zielen geholpen konden worden door misoffers,
gebeden en goede werken. Dit heeft zeker een grote impuls gegeven
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tot het stichten van jaargetijden. Talrijk zijn de voorbeelden in
schenkingsakten en necrologia. Nemen we een voorbeeld uit het
Latijnse necrologium (14e-16e eeuw) van het kapittel van de
Salvatorkerk in Utrecht. Vaak worden hierin de gedachtenisviering en
het jaargetijde van een kanunnik genoemd, waarvoor betaald werd:
‘Feest van de overbrenging van St. Nicolaas (9 mei). Herdenking
(memoria) van onze medekanunnik, Wilhelmus Cardinael. Gegeven
aan onze heren 12 schellingen, aan de klokkenluider 6 penningen. Wie
bij de zielenmis en het bezoek aan het graf niet lijfelijk aanwezig is,
zal geen presentiegeld ontvangen. Ze ontvangen dit uit de goederen
die bij zijn jaargetijde (anniversario) staan opgetekend.’
Zeker sinds de 14e eeuw hadden kloosters, kapittels en kerken een
memorieboek. Vermeld wordt de datum van het jaargetijde met een
gift. Arme en gewone mensen konden zich dit niet veroorloven.
Gewoonlijk golden de jaargetijden eeuwigdurend en soms werden ze
voor meerdere personen samen gesticht. In de twee onderzochte
memorieboeken van de St. Jan in Den Bosch worden bijna 5000
personen genoemd. De herdenking of viering was het voornaamste
werk van de vele kanunniken. Ook de pastoors van de parochiekerken
hadden hun jaargetijdenboeken.De geschiedenis van de volgende
eeuwen laten we achterwege om te besluiten met het verlof van de
bisschoppen in 2001 dat de oude fundaties van voor 1964 gereduceerd
en de misintenties samengevoegd mogen worden.

OECUMENISCH ZANGUURTJE
in Woon- en Zorgcentrum Theresia op woensdag 2

november
Aanvang 10.45 uur, een ieder is van harte welkom

Bijbelwerkplaats
8 november - 20.00 uur.
Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het
‘hier en nu’, het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over
te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is 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 toegang is vrij, aanmelding niet nodig.
Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen,
graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

Toon Brekelmans, Kerkhistoricus

Gesprek bij de koffie
U bent op donderdag 24 november
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.
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OECUMENISCH WOENSDAGOCHTENDGEBED
8.45 – 9.00 uur in November in de Amstelkerk
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het
bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere
woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal.
Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander
en God te komen.
De kerk is open vanaf 8.30 uur.
Voorgangers: Kiki Kint, p.w., ds. Jos de Heer.

Sinds de jaren zestig is Pax Christi Nederland actief betrokken bij
allerlei vredesinitiatieven. Eerst in het Midden-Oosten en later in
zuidelijk Afrika, Oost-Europa plus Midden-Amerika. Vanaf de
zeventiger jaren werkt de vredesorganisatie met dissidente groepen uit
het Oostblok aan vrede en ontspanning in Europa. Maar na de val van
de muur raakt ze steeds meer betrokken bij lokale vredesinitiatieven in
conflictgebieden; vooral in Afrika en Zuidoost-Europa, maar ook in
Latijns-Amerika en in toenemende mate het Midden-Oosten. Vanaf
1995 slagen Pax Christi en verschillende partners erin multinationale
ondernemingen, die actief zijn in gebieden waar het schenden van
mensenrechten en gewapend geweld aan de orde van de dag zijn, op
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te wijzen.
De collecte voor het werk van de plaatselijke Raad van Kerken heeft
een bedrag van € 174,- opgebracht , waarvoor onze hartelijke dank.

PROGRAMMA OP ADEM KOMEN

Marcel Burger, Penningmeester Raad van Kerken Ouderkerk

‘Op Adem Komen’ in November in de Amstelkerk
02 november verstilde vesper
09 november gezongen meditatie o.b.v. Laurens de Boer
16 november loopmeditatie
23 november stilte-avond door Thom Breukel
30 november gezongen meditatie o.b.v. Laurens de Boer
07 december lectio divina in de St. Urbanuskerk
(ingang via de dagkapel)
14 december verstilde vesper

Collectes Oecumenische viering in de VREDESWEEK
In de oecumenische dienst aan het begin van
de Vredesweek, van 18 september j.l is in de
Amstelkerk gecollecteerd voor Pax Christi.
De opbrengst van deze collectie bedroeg

Spotlight op …….. het stencilbureau ISB
In deze tijd van e-mail, computers en allerlei moderne technieken
klinkt de naam "stencilbureau" bijna ouderwets.
U zult begrijpen dat we het hebben over een club die dan ook al
tientallen jaren bestaat.. De schrijfmachine is vervangen door de
tekstverwerker, kopij gaat per e-mail en het feitelijke drukwerk
gebeurt niet meer met een stencilmachine maar met behulp van snelle
copiers. In de kerk gebeuren op de achtergrond dingen die heel
vanzelfsprekend en bijna vanzelf lijken te gaan en tegelijkertijd een
hele belangrijke functie hebben. Deze keer willen we in een stukje in
onze kerkbladen een welgemeend compliment maken aan dit team van
vrijwilligers, dat week in week uit klaarstaat om liturgieën, melodieën
en berichten op papier af te drukken. We kunnen ons voorstellen wat
er komt kijken bij het beheer van zo'n bureau met al zijn apparatuur en
voorraad. En van harte stellen we vast dat het gaat om een

€ 331,13

Ouderkerkse activiteit, want het is sinds jaar en dag een interkerkelijk
drukwerkbureau!
Een woord van dank is op z'n plaats voor Ton van der Vall, Govert
Mansvelder, Jo Bakker en Herman Hulscher voor hun onmisbare
inzet. Zoals u weet is Jo na vele jaren gestopt met dit werk, wat hij tot
het laatste toe met grote inzet heeft gedaan.
Ook namens al jullie "klanten" wensen we jullie een hele gezellige
jaarlijkse bijeenkomst toe, die we binnenkort gaan houden.

streven om onrecht te vergelden, ook niet op een gematigde manier.
Het is beter dat zij daar helemaal van afzien, en niet slechts zeven
keer, maar zelfs zeven maal zeven keer; altijd dus… Door
vergevingsgezind te zijn, doen zij immers God na, die volgens Jezus
de zon laat opgaan over goeden en kwaden en het laat regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Piet van der Schoof, Katholieke Raad voor Israël

Namens de Raad van Kerken en relaties van het ISB, Marcel Burger.

Regionieuws
KERK EN JODENDOM

Oog om oog, tand voor tand?
Weinig teksten worden zo vaak verkeerd uitgelegd als het Bijbelvers
‘Leven voor leven, oog om oog, tand om tand, voet om voet’. Deze
Joodse leefregel is dikwijls opgevat als een aanmoediging om
aangedaan leed te vergelden. Maar dit is nu juist niet de bedoeling van
het voorschrift, dat juist paal en perk stelt aan vergelding. Het is een
oproep om niet op een buitensporige manier te reageren als je onrecht
ervaart. De vergelding mag niet erger zijn dan de schade die jij hebt
geleden.
In Jezus’ tijd is het gebruikelijk om de schade te vergoeden door een
bedrag aan de gedupeerde te betalen. Hierbij wordt de uitdrukking
‘hand voor hand’ opgevat als ‘een hand voor een handvol geld’. Na
betaling van de financiële vergoeding is het probleem tussen dader en
slachtoffer opgelost en kan degene die in de fout ging, ook aan God
om vergiffenis vragen. Daarvoor gaat hij naar de tempel in Jeruzalem
en brengt daar een speciaal offer. De belangrijkste Joodse feestdag
Jom Kipoer (Grote Verzoendag) is eveneens een goede gelegenheid
voor het krijgen van vergeving.
Jezus
benadrukt
herhaaldelijk
het
grote
belang
van
vergevingsgezindheid. Volgens hem moeten mensen er niet naar

Gespreksavond over Menswaardig Sterven
op 17 november 20.00 uur
in de Titus Brandsmakerk.
Inleider: Hans Dornseiffen, oud ziekenhuispastor
De zorg voor zieken en het begraven van doden behoren vanouds tot
de zeven werken van barmhartigheid. De grensgebieden van het leven
– geboorte en dood – zijn mysterieus en spreken van werelden die we
niet uit ervaring kennen. Niemand weet iets van voor zijn geboorte;
niemand heeft ervaringen voorbij dit leven. Dat wil niet zeggen dat er
niets over te zeggen valt. Psalm 139 belijdt dat ons bestaan in Gods
wil geborgen ligt en in Psalm 16 belijden wij dat onze lotsbestemming
in Gods handen ligt. Ons leven is kostbaar in Gods ogen. Godsdienst
en levensbeschouwing raken aan de gegevens van geboorte en dood
en spreken van oorsprong en bestemming.
In het Brabantse Liempde heeft een wrang incident plaats
gevonden. Een pastoor weigert een begrafenis aan iemand die om
euthanasie gevraagd en gekregen heeft.
Kerkbestuur en familie spreken van ‘recht’ op een kerkelijke
begrafenis. Met het kerkelijke wetboek in de hand, door de kerkelijke
moraal gesterkt en met bisschoppelijke steun kan de pastoor dat
weigeren. Het is heel on-katholiek en heel on-pastoraal dat er geen
oplossing is gevonden waarin aan beide partijen recht wordt gedaan.
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Dat deze kwestie de geloofwaardigheid van de kerk sterk
beschadigd heeft, zal wel iedereen duidelijk zijn. Dat de bisschoppen
geen heldere standpunten innemen ook.
Het niet openbaar maken van richtlijnen over het begraven van
mensen die niet aan de kerkelijke leer voldoen, bevordert niet een
klare uitleg van de kerkelijke moraal. De officiële kerk heeft een hard
gezicht getoond en daarmee weer voor velen haar gezicht verloren. Is
er nu alleen maar verlies?
Bij aanvang van de wetgeving over euthanasie hebben de
kerken gewaarschuwd voor een glijdende schaal. Dat die er is, is
overduidelijk. Wie ‘klaar’ is met het leven meent ‘recht’ op euthanasie
te hebben. “Als ze zieke en oude paarden uit medelijden een spuit
geven, waarom moeten mensen die geestelijk en lichamelijk zwaar te
lijden hebben, blijven leven”, merkte iemand op. Ook al is die
argumentatie niet logisch, veel mensen redeneren gevoelsmatig zo.
Waarom wel compassie met dieren en met mensen niet?
Juist nu er zo onjuist gesproken wordt over euthanasie als een
‘afdwingbaar recht ‘,
zou de kerk het initiatief kunnen nemen in het helder en duidelijk
maken
- van wat euthanasie in haar ogen is,
- dat de mogelijkheden die de Nederlandse wet biedt, een ander
ethisch gehalte hebben dan de kerkelijke moraal;
- dat er voor het menswaardig sterven goede medische, sociale
en religieuze begeleiding is;
- dat mensen een eigen gewetensbeslissing mogen nemen die
door de kerk gerespecteerd dient te worden;
- dat de relatie met God, de Heer van leven en sterven, uiterst
persoonlijk is en geen tussenkomst verdraagt
- dat een kerkelijke uitvaart een aanbeveling van de dode aan
God is door de gelovige gemeenschap die een dierbaar lid
verliest.
In een tijd van ‘eigen verantwoordelijkheid ‘, van ‘mijn rechten laten
gelden ‘en van ‘zelfbeschikking’ heeft de kerk geen gemakkelijke taak
om haar leer en standpunten helder uit een te zetten. Het liefst op een
zodanige wijze dat er gesprek, bezinning en eerbied voor andere
gedachten mogelijk blijven.

Van de kerk wordt niet alleen gevraagd van bovenaf een leer te
verkondigen, maar vooral om daadwerkelijke te getuigen van
bekommernis en barmhartigheid voor zieken en stervenden.
Deze onderwerpen zijn een open gespreksavond meer dan de moeite
waard. Het gaat –uiteraard- niet alleen over euthanasie, maar ook over
een onderwerp als palliatieve sedatie. In ieder geval is een ieder van
harte welkom om mee te spreken.
Pastoor Buitendijk.

DiaconAction 2011
In het weekend van 18, 19 en 20 november 2011 is het tijd voor de
jaarlijkse editie van DiaconAction.
DiaconAction is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie.
Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt voor mensen
die wel een (materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen
in de kerken doen dat, omdat zij Jezus Christus willen volgen. Jezus
spiegelde ons een manier van leven voor. Mensen die in Hem geloven,
willen hun geloof ook op die manier vormgeven. Eén van de
belangrijke dingen om het geloof in daden om te zetten is de aandacht
voor andere mensen, wat diaconie heet.
Verspreid over heel Nederland bedenken groepen tieners en jongeren
een eigen activiteit die ze tijdens dit weekend als groep samen
uitvoeren. Een uitstekende manier om een gezellige groepsactiviteit
voor tieners en jongeren te combineren met diaconie.
Ook de jongeren van Regio Amstelland doen mee met deze actie!
Voor meer informatie: www.diaconaction.nl
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Schoonmaken kerk.
Woensdagmiddag 2 november om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

Bericht van de redactie.
De kopij voor het Parochieblad december/januari
kunt u inleveren
t/m dinsdag 22 november

Parochiële Caritas

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

Gezinsdiensten ’t Kwetternest
Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven
Vormselwerkgroep/
Jongerengroep
Dhr. P. Liesker
06-14181919

6448097

Communiewerkgroep

Mw. K. Lötters

4965733

Koor Elckerlyc

Dhr.H.Out

4964469

St. Caeciliakoor

Dhr.M.v.d.Linden

4961635

Muzikaal begeleider alle koren

bij : Berny van Wieringen,
E-mailadres: bernyvanw@hotmail.com

Ergens gelezen in een Frans kerkje
EERLIJK MET GOD
Zeg niet “Vader” als je je niet gedraagt als een zoon of een dochter.
Zeg niet “Onze”, als je je afzondert van de gemeenschap die de Kerk is.
Zeg niet “Die in de hemel zijt”, als je alleen maar leeft voor aardse
dingen.
Zeg niet “Geheiligd zij uw naam”, als je alleen maar aan jezelf denkt.
Zeg niet “uw Rijk kome”, als je dat rijk verwart met eigen invloed en succes.
Zeg niet “geef ons heden ons dagelijks brood” als je je niet bekommert om hen die
in nood verkeren of geen menswaardig bestaan hebben.
Zeg niet “vergeef ons onze schulden”, als je niet zelf kunt vergeven aan wie je
misdeed.
Zeg niet “en leid ons niet in bekoring”, als je van zin bent te blijven zondigen.
Zeg niet”maar verlos ons van het kwaad”, als je zelf niet tegen het kwaad durft
reageren.
En zeg vooral niet “Amen”, als je al die woorden van het Onze Vader niet ernstig
neemt.

4964469

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@hotmail.com

4964175

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler
Klachten adm.parochieblad Dhr. J. de Jong
Stencilbureau

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

4965733
( na 18.00) 4964608
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

Adressen St. Urbanus Parochie
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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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