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Ja, als…………..er niet dringend versterking komt voor onze twee kosters.
Ton van de Vall, vrijwilliger van het eerste uur, onvermoeibaar inzetbaar als
koster en voor het stencilwerk van het Interkerkelijk Stencilbureau wil zich
dolgraag blijven inzetten voor de parochie. Maar het wordt voor Ton en zijn
2e koster Nico Kouwenhoven te veel. Anne de Smet is helaas als koster
vertrokken. Dat betekent dat vier á vijf weekenden per maand zowel op
zaterdag als zondag het werk als koster op slechts 2 personen neerkomt.
Reken daarbij dat Ton ook altijd aanwezig is voor rouw, trouw en dopen, dan
kunt u zich voorstellen dat dit alles bij elkaar per maand heel wat dagen zijn
die door hem aan de kerk c.q. parochie besteed worden. En dát naast het vele
werk op het stencilbureau. Ton is daar immers de enige man van de
Urbanusparochie. (ook hier zou hij best wel assistentie kunnen gebruiken!) Al
dit werk doet Ton (evenals Nico) met heel veel ijver, inzet en liefde,
maar……zij worden er niet jonger op en willen ook wel eens thuis zijn. Dus
willen (moeten!) we heel dringend versterking met 2 á 3 mannen/vrouwen,
zodat de belasting per maand beter verdeeld kan worden en iedereen het
naar de zin blijft houden!
Kosters hebben een onmisbare functie in de kerk. Zij zijn als het ware de
gastheren en gastvrouwen van het kerkgebouw: steun en toeverlaat voor de
bezoekers en voorgangers. Zonder koster kunnen de vieringen eenvoudigweg
niet plaatsvinden. Dat willen we toch niet? We willen toch in het weekend
niet voor een gesloten deur staan? We mogen toch geen uitvaarten,
huwelijken en doopplechtigheden afzeggen omdat er geen koster is? Dat kan
en mag toch niet?
Hierbij dus een dringend beroep op parochianen die zich als koster in
willen
zetten.
Mannen
én
vrouwen
zijn welkom
voor
deze
verantwoordelijke functie. U wordt bij toerbeurt ingedeeld en hoeft dus
niet ieder weekend beschikbaar te zijn. U wordt degelijk ingewerkt en
dankbaarheid valt u ten deel. Hoeveel uur wilt/kunt u per maand
besteden aan onze parochie?
Laat u zien……laat u horen
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U kunt zich opgeven bij Ton van de Vall (4961749) of pastor Kint (4961320)
Wij zien heel graag uw reactie tegemoet, waarna een uitnodiging volgt voor
een gesprek.

’t Kwetternest zoekt nog steeds…………………………..
Irene Westgeest, de dirigent/pianiste van het kinderkoor ‘t Kwetternest
heeft in juli jl. het kinderkoor jammer genoeg verlaten i.v.m. haar drukke
werkzaamheden en studie.
We willen als parochie natuurlijk graag dat de gezinsvieringen doorgang
kunnen vinden. De kinderen van ‘t Kwetternest beleven veel plezier aan het
zingen met elkaar en hun vieringen zijn altijd feestelijk. Ook voor de ouders
is de continuïteit heel belangrijk.
We zijn dus heel dringend op zoek naar iemand die het kinderkoor
muzikaal kan begeleiden op de piano c.q key-board en de liedjes kan
instuderen.
Wellicht zijn er in onze parochie muzikale ouders/jongeren die het een
uitdaging vinden om wekelijks met het Kwetternest te oefenen en te zingen.
Wie, oh wie? Of misschien kent U iemand die dit muzikale begeleiden leuk
vindt. Wij, de parochie en de kinderen van ‘t Kwetternest, zullen er heel
erg mee geholpen zijn.
Voor inlichtingen kunt U bellen naar:
Bets Harte, tel: 4964941 en/of Els Baas 4961935

Afscheid van Dhr. Cor Broers
Wanneer de officiële verhuizing van Dhr. Cor Broers en zijn vrouw Riet naar
Goirle, Brabant, zal plaatsvinden, is nog niet definitief bekend. Maar als
parochiegemeenschap willen we Cor zondag 15 oktober as. op feestelijke
wijze dankzeggen voor zijn grote inzet voor onze parochie. Vanaf 1951 tot
op heden is Cor koorzanger en meer dan twintig jaar cantor op de
zaterdagavond. Daarnaast zet hij zijn muzikale talenten in als dirigent bij
rouw- en trouwvieringen. Vanaf 1985 tot heden is hij ook de
parochiecoördinator, een functie met zoveel werkzaamheden dat een A-5je
tekort is. Tel daarbij zijn werk voor de actie Kerkbalans, het voorzitterschap
van de RK begrafenis-onderneming Antonius de Kluizenaar en de vele zaken
rondom de liturgie. Ook in Ouderkerk heeft Cor Broers zijn sporen verdiend.
Zeer velen kennen hem en andersom!
Het zal vreemd en stil zijn op de pastorie zonder zijn aanwezigheid. Zijn
grote kennis van alles en iedereen in Ouderkerk zullen we missen. Cor Broers
heeft onze parochiegemeenschap gekend in moeilijke en minder moeilijke
tijden en is altijd een baken van integriteit geweest met een welhaast
onvermoeibare inzet om de parochie in goede banen te leiden. Alle hulde dus!
Onze dankbaarheid jegens hem en zijn vrouw Riet willen we tonen in een
feestelijke viering in de kerk op zondag 15 oktober om 10.00 uur. Deze
viering zal muzikaal op het orgel begeleid worden door de oud dirigent
van het Ceaciliakoor de heer G. Hopman. Na de viering is er gelegenheid
van 11.30-13.30 uur in het Gezellenhuis om Cor Broers en zijn vrouw
persoonlijk te begroeten en te bedanken. We hopen dat zeer veel
generaties parochianen en Ouderkerkers acte de présence geven.
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Even terugblikken……..en vooruitkijken
Het kerkelijk werkjaar zijn we afgelopen 10 september vrolijk gestart in de
Startviering waar de drie koren van de parochie zich lieten zien en horen.
Dat gold ook voor het bestuur, de vijftien vormelingen en de dames die het
parochiesecretariaat gaan bemensen. Zij mochten zich laten zien in een
fraaie ‘omlijsting’ zodat de parochianen gezichten gaan kennen bij de namen.
Het weer was ons gunstig gezind en na de viering gingen veel parochianen in ‘
de lijst’ op de foto. De foto’s zijn te zien op de website van de kerk en het
geheel ziet er zonnig en geanimeerd uit. Er heerste een zeer positieve sfeer.
Het was de vierde keer dat we begonnen met een dergelijke viering, dus
mogen we intussen spreken van een traditie. Laten we ons er intussen goed
van bewust zijn dat we als parochie een levende gemeenschap van mensen
zijn die –geroepen tot een leven met God – door Hem bezield mogen leven
met elkaar. Bezielend was ook de feestelijke ingebruikname van het
gerestaureerde Vollebregtorgel op 17 september. Vele genodigden en
belangstellenden vulden de kerk om te luisteren naar de oorstrelende klanken
van dit fraaie authentieke instrument. De drie organisten werden vakkundig
ingeleid door Dhr. Phil Kint van het Stichtingsbestuur. Een dankbare vicevoorzitter van het parochiebestuur mocht twee cheques van de voorzitter
van de Stichtingen ontvangen. Na het concert was er gelegenheid voor een
drankje en een hapje en mengden genodigden, parochianen en andere
genodigden zich dooreen om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Hulde aan
de organisatie en de sponsors van deze feestelijke en gezellige bijeenkomst.
Twee inspirerende opstekers om het werkjaar mee te beginnen. Laten we
met elkaar deze goede sfeer vasthouden en samen naar de toekomst kijken.
Hoe die eruit ziet, kunnen we natuurlijk nooit helemaal van tevoren bepalen.
Het afgelopen jaar was niet het makkelijkste in de parochie maar we willen
steeds hoopvol blijven en de moed niet verliezen. Wel zijn er enige
veranderingen komende. Het is de meesten wel bekend dat Dhr. Broers
binnenkort Ouderkerk gaat verlaten. Zijn vertrek houdt in dat de bezetting
van het secretariaat een verandering zal ondergaan. Op dit moment zijn we
druk bezig met werkzaamheden inventariseren, ruimen, archiveren,
automatiseren en inwerken van de dames die ieder enkele uren per week op
het secretariaat gaan werken. Voorlopig zijn dat de maandagmiddagen van
14.00 tot 16.00 uur en de woensdag -en donderdagochtend van 9.30 tot 11.00
uur. Dat zijn de uren dat men terecht kan voor het opgeven van misintenties,

aanvragen doopbewijzen, afgeven van pakjes enz. U begrijpt dat de dames de
tijd nodig hebben om de parochie en alles wat er bij hoort te leren kennen.
Dat kost geduld en wij vragen begrip van uw kant, wanneer een en ander niet
meteen verloopt zoals u gewend was. Mochten er dringende zaken zijn en
treft u niemand op de pastorie dan kan het antwoordapparaat worden
ingesproken. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.
Het zal u vast niet ontgaan dat een parochie drijft op de inzet van veel
vrijwilligers. Maar soms is er een gegronde reden om te stoppen met
vrijwilligerswerk. José Wessel heeft aangegeven dat het door haar ziekte
niet meer lukt om het parochieblad te blijven verzorgen. De haar resterende
energie heeft ze hard nodig voor zichzelf. José heeft zich zeer veel jaren
ingezet voor onze gemeenschap, niet alleen voor de verzorging van het
parochieblad maar ook in de diverse werkgroepen zoals de werkgroep
gezinsvieringen, Eerste communie, het secretariaat, de werkgroep liturgie
enz. Zij maakte in overleg met de voorgangers altijd de liturgielijst en
verzorgde het lectorenrooster.
Heel, heel veel dank José voor je altijd opgewekte inzet voor onze parochie.
We zullen je missen en wensen je alle goeds toe voor de toekomst.
Berny van Wieringen hebben we bereid gevonden de eindredactie van De
Brug over te nemen. Het maken van het parochieblad is meer en meer
computerwerk geworden. Het aanleveren van tekst wordt steeds vaker per
mail gedaan en heel veel zaken kan men eenvoudigweg downloaden. De tijd van
typemachine, carbonpapier, fouten weglakken, plak -en knipwerk ligt ver
achter ons. De dames Straatman en Compier hebben dit vele jaren op een
vaardige manier gedaan. Hun taak bestond de laatste jaren uit het drukklaar
maken van het blad voor het stencilbureau, iets wat nu geheel per computer
gebeurt. Ook deze dames hartelijk dank voor hun jarenlange inzet. Voor de
andere taken van José -het maken van het lectorenrooster en liturgierooster
-wordt nog naar een oplossing gezocht.
Vrijwilligers gaan en komen……Persoonlijke benadering is vaak de beste weg
om mensen te bewegen zich een paar uur per week of maand in te zetten.
Soms ontbreekt hiertoe echter de tijd. Daarom hebben we gemeend om het
parochieblad een aparte omslag te maken met ‘vrijwilligers gevraagd ‘ Lees
en bekijk dit eens op uw gemak. Wat spreekt u aan? Waar wilt u wel
tijd voor vrijmaken? Waar liggen uw talenten? Er zijn echt hele urgente
zaken bij zoals u leest (kosters, Raad van Kerken, ’t Kwetternest,
Caeciliakoor) maar eigenlijk kunnen alle werkgroepen wel
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versterking/verjonging/verfrissing gebruiken. Het allerliefst zouden we
maandelijks dit foldertje als omslag willen gebruiken en dan successievelijk
dik wegkruisen wat ingevuld wordt door u. Maar stiekem hoop ik dat dit maar
eenmalig hoeft te gebeuren. Het gaat om de toekomst van onze kerk, onze
geloofsgemeenschap, waar u deel van uitmaakt! Het is aan de parochianen of
we kunnen blijven vieren in het weekend, de gezinsvieringen door kunnen
gaan, kunnen blijven zingen, of u een parochieblad ontvangt, in een schone
kerk komt enz.
Er is werk aan de winkel, heel veel werk! En dat kunnen we niet zonder u!
Houden wij onze activiteiten vol of moeten we gaan afstoten omdat te
weinig schouders te veel moeten dragen, waardoor het plezier in
vrijwilligerswerk wel eens afneemt. Kunnen we nieuwe initiatieven
ontwikkelen en gezamenlijk dragen of houden we alles bij het –soms
moeizame – oude?
Door mee te doen draagt u bij aan de levendigheid van onze parochie.
Alleen door actief mee te doen als geroepen christen zullen en kunnen we
ervaren dat wij samen - kerk zijn en mét elkaar parochie.
Doet u mee? Laat u zich zien? Laat u van zich horen? Bedankt!
Een hartelijke en pastorale groet,
Pastor Kiki Kint

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Met een feestelijk concert werd ons kerkorgel, na voltooiing van de
allesomvattende restauratie, op 17 september weer in gebruik genomen.
We voegden ons hiermede in een traditie die begon in 1822 toen het orgel
van Leonardus van den Brink zijn plaats vond in de voorganger van de huidige
Urbanus kerk van Cuypers. Het Vollebregt tijdperk werd ingeluid in 1878
toen Jacobus Vollebregt ons orgel, het grootste ooit door hem gebouwde
instrument, voltooide. Het werd op 27 februari 1878 ingewijd met een
concert uitgevoerd door W.A. Smit. Als men het programma van die dag
beziet, met zijn vrome karakter, is het woord inwijding zeer op zijn plaats.
Na de restauratie van 1954 werd op 12 september het orgel ingespeeld door
niemand minder dan de befaamde organist Albert de Klerk. Nu in jaar 2006
vond het vierde concert in deze illustere reeks plaats. Een traditie met
éénmaal in de 60 jaar een bijzonder concert als markering van de historie
van de orgelmuziek in onze kerk.
In 1878 schreef Pastoor Claasen: "Er waren zeer veel protestanten in de
kerk, waaronder de Dominee. En behalve de parochianen zeer velen uit de
buurt". Met ruim 300 toehoorders in ons concert kunnen we nu de zelfde
constatering maken. We danken alle belang-stellenden voor hun aanwezigheid
en hopen dat het programma hen heeft aangesproken.
Wij prijzen ons gelukkig organisten van gevestigde reputatie bereid
gevonden te hebben ons concert te verzorgen. Ton van Eck, Paul Houdijk en
Eric Jan Joosse, allen leerlingen van De Klerk, brachten een boeiend
gevarieerd programma waarin kerkelijke en profane expressies van
orgelmuziek ten uitvoer werden gebracht. Het vocale intermezzo van het
Caecilia koor onder leiding van Laurens de Boer bevestigde, in het bijzonder
met de uitvoering van Psalm 150, de band met het verleden.
De geschiedenis van de orgelmuziek in onze parochie werd uitvoerig, en na
diepgravend onderzoek van archiefstukken en literatuur, beschreven door
Ton van Eck. Het gedenkboekje te dezer gelegenheid uitgebracht is een
waardevol document geworden dat in de Nederlandse muziekwereld zijn
plaats zal vinden. Na afloop van het concert bleven velen bijeen in een
geanimeerde receptie, die aan de Stichting Vollebregt werd aangeboden door
Bakkerij Hans Out, Keurslagerij Wim Stronkhorst en Plus Van der Neut. Het
geijkte adjectief 'geanimeerd' is een understatement voor deze gezellige
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voortzetting. Door de zorg van Elckerlyc zangers werden alle hapjes en
drankjes zorgvuldig uitgeserveerd.
Zonder referentie aan geld kon ook deze middag niet verlopen. De Stichting
Vollebregt, en daarnaast ook de Stichting Urbanus, droegen door hen
verzamelde donaties over aan het Urbanus Parochie Bestuur. De fraaie
cheques die de ceremonie symbolisch vorm gaven, werden vervaardigd door
Pieter van den Busken.
Overigens is de overdracht begeleid door een meer formeel schriftelijk
contact met het parochie Bestuur. De Stichting Vollebregt schrijft in de
brief van 19 september: "Met onze schenking geven we geld door dat wij zelf
hebben ontvangen middels donaties aan onze Stichting. Onze donateurs
hebben het concrete oogmerk gehad met hun schenking de restauratie van
het monumentale Vollebregt orgel te ondersteunen. In de geest van de
donateurs zijn wij gehouden deze intenties ten volle te respecteren. De meer
institutionele donateurs, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds en het
Schipholfonds, formuleren deze voorwaarde in ondubbelzinnige juridische
bewoordingen. Om deze reden moeten wij u verzoeken deze randvoorwaarde
bij de besteding van onze donatie scherp in het oog te houden. Ik verzoek u
mij hiervan een bevestiging te sturen.
De Stichting vertrouwt er op dat u de schenking kunt aanvaarden" Voor de
Stichting Urbanus gelden, mutatis mutandis, gelijke voor-waarden.
De Stichting Vollebregt sluit hiermede de eerste fase van activiteiten in
haar bestaan af. We gaan een tweede fase binnen waarin we de zorg op ons
nemen voor behoud van het orgel in optimale conditie door het plegen van
toegewijd onderhoud. We kunnen er dan weer vijftig jaar tegen. Ook rekenen
we het tot onze toekomstige taak het gebruik van het orgel te bevorderen,
bij kerkelijke gebeurtenissen in de eerste plaats, maar daarnaast ook voor
culturele manifestaties van een breder karakter.
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Familieberichten
Doopsel
In onze geloofsgemeenschap werden door het
doopsel opgenomen
Johannes Wilhelmus Daniël
Zoon van Jeppe en Katinka de Boer – Hendriks
woonachtig te Londen
Isabel Delina
Dochter van Marco en Claudia Timmermans – van der Voort,
Aart van de Neerweg 15
Reinout Willem
Zoon van Willem en Alieke Baudewijns – van der Horst,
Dijkgraaf 306
In memoriam

V

Na een opname gedurende vijf jaar, overleed in het verpleeghuis Groenelaan
op 13 september jl. in de leeftijd van 92 jaar
Mevr. Adriana Francisca Maria de Jong-Straver
In 1967 overleed op 45-jarige leeftijd haar echtgenoot Johannes Reinierus
de Jong. Adriana de Jong kwam toen voor de taak te staan alleen haar twaalf
kinderen grote gezin te helpen naar een maatschappelijke positie. Als
opschrift bij de aankondiging van haar overlijden werd een door haar zelf
geschreven zin geciteerd uit haar agenda: “Belangrijk is niet de weg die je
gaat, maar het spoor dat ja achterlaat”Deze woorden zeggen kernachtig
samengevat hoe
zij haartaak in het leven heeft opgevat. Moge zij nu herenigd zijn met haar
man Johannes Reinierus de Jong en rusten in vrede bij de Heer.
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Uw kerkbijdrage, parochiebijdrage, gezinsbijdrage 2006
In de loop der jaren is het aantal gezinnen dat wordt benaderd via de actie
Kerkbalans steeds verder teruggelopen. Dit jaar werden op 560 adressen
enveloppen afgegeven met het formulier van deze actie, terwijl er op ruim
1000 adressen een parochieblad wordt bezorgd! Toegezegd werd
38.224,00 euro en inmiddels ontvingen
wij 37.697,28 euro.
Het toegezegde bedrag zal zeker worden overschreden. Dit is te danken aan
de trouwe deelnemers aan de actie Kerkbalans maar ook aan de parochianen
die zonder deze formulieren te hebben ontvangen een bijdrage overmaken.
Ik ben er van overtuigd dat er veel meer parochianen zijn die dit voorbeeld
zouden willen volgen.
Eenieder heeft zijn eigen motivatie om lid te zijn van de St. Urbanus kerk.
Veelal is het de traditie in de familie. Maar altijd is er de kerk die bij
cruciale momenten van het leven met eeuwenoude rituelen, symbolen, met
woorden en muziek uitdrukking geeft aan gevoelens en gedachten waar we
zelf moeilijk vorm aan kunnen geven. Deze vormgeving komt ook tot
uitdrukking in ons prachtige kerkgebouw het unieke orgel en het eigen
kerkhof. Dit culturele erfgoed, door onze voorouders tot stand gebracht,
willen wij allemaal graag doorgeven aan volgende generaties. Eenieders
persoonlijke en financiële inzet is hiervoor nodig.
Als alle lezers van het parochieblad een kerkbijdrage overmaken, zou dat
een verdubbeling betekenen van het aantal deelnemers. Als u nog niet
deelneemt met een kerkbijdrage nodigen wij u uit dat serieus te
overwegen. Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor…….

Gesprek bij de koffie
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 geloven, ons
eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving. Iedereen die
belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en kalfjes
is van harte welkom op donderdag 5 oktober om 10.00 uur in de
pastorie. Het groepje is tot nu toe klein en dat vinden we erg
jammer. Heus, het is laagdrempelig…probeer het eens! Mochten de
gesprekken onverhoopt op de eerste donderdag niet doorgaan, dan
verschuiven deze bijeen-komsten automatisch naar de tweede donderdag van
de maand. Met hartelijke groet,
Pastor Kiki Kint.

Bericht van de redactie: let op!!!!!!!
De kopij voor het volgende nummer kunt u t/m donderdag 19 oktober
inleveren bij Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16. E-mailadres:
Bernyvanw [at] hotmail.com Kopij het liefst inleveren per mail!

Schoonmaken van de kerk
De kerk wordt weer schoongemaakt op
Woensdagmiddag 4 oktober om 13.00 uur
Mogen wij weer een beroep op u doen? Hartelijk dank voor uw inzet!

U kunt uw bijdrage overmaken op Postbank 290535 of Rabobank 3518.06.210
ten name van Urbanus Parochie Bestuur.
Met hartelijke dank, Nico Wolffenbuttel, penningmeester.
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Wereldmissiedag voor Kinderen 8 oktober
De gezinsviering die wordt gehouden op de Wereldmissiedag voor
Kinderen (8 oktober a.s.) heeft als thema “Brazilië”.
Uw PCI vraagt jaarlijks op deze dag uw aandacht en financiële steun
voor hulpbehoevende en kansarme kinderen,
De projecten die op die dagen worden gesteund zijn kleinschalig maar goed
georganiseerd zodat de bijdragen nagenoeg volledig kunnen worden besteed
aan de kinderen waar de bijdragen voor zijn bedoeld.
Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan “de Stichting Switzars
Jeugdwerk Brazil”. Deze stichting bestaat reeds sinds 1943. De stichting
zet zich in voor kansarmen in Brazilië. Voornaamste doel: hulp aan en
bescherming van het Braziliaanse (zwerf-) kind in nood. De hulp voorziet in
opvang en het geven van een zodanige opleiding, dat de opbouw van een eigen
leven in de toekomst mogelijk wordt.
Steeds vaker worden hulpverleners in Brazilië geconfronteerd met het
immense probleem van de verlaten kinderen. Kinderen zonder ouders
gedoemd tot zwerven, kinderen die niet door hun ouders onderhouden kunnen
worden, die honger lijden, kinderen die achtergelaten worden. Om deze
verlaten jeugd op te vangen zijn huizen nodig. Huizen waarin zij kunnen wonen
en als familie met “broertjes” en “zusjes” opgroeien. Waar volledig voor hen
gezorgd wordt, waar zij scholing krijgen.

Zondag 8 oktober
wereldmissiedag voor kinderen

om 10.00 uur
“Beken kleur en deel”
Is het thema van deze gezinsviering
waarin de pastores Van Tillo en Kint voorgaan
en ’t Kwetternest
weer zal zingen.

Indien u op 8 oktober as niet bij de viering aanwezig kunt zijn, maar het werk
van deze Stichting wel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken ten name
van de stichting op postgiro 559955 of op bankrekening 38.23.14.506
(RABO bank Amsterdam.
Voor verdere informatie verwijs ik naar de website van de Stichting:
http://www.xs4all.nl/~deduif/Switsar/intro.htm

Namens uw PCI, Nico van Wieringen

………jong en oud ……….van harte welkom in deze viering
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Wanneer Elkerlyc zingt en waar?
30 september
14 oktober

19.00 uur
19.00 uur

Ouderkerk a/d Amstel
Nes a/d Amstel

Eerste Communie
Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend voorjaar hun
Eerste Communie willen doen.
Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een
eerste ouderavond op:
Woensdagavond 29 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie.

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:
Pastor K. Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320
Mevr. B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941

Naam:

Voornaam kind:

Adres:
Postcode:
Tel:
Op 29 november kunnen jullie ons verwachten
met….........persoon/ personen.

Zondagmiddag-inloop Dienstencentrum
De eerstvolgende inloopmiddag is op
zondag 22 oktober
De tijd is van
14.00 tot 16.00 uur
in het Dienstencentrum.
Koffie en thee zijn gratis, het drankje is voor eigen rekening.

Oktober: maand van de rozenkrans
De rozenkrans is niet weg te denken uit de roomskatholieke traditie. Het bidden van de rozenkrans is
een pure vorm van gebed dat zo eenvoudig
dichtbij is dat men het steeds kan herhalen. Nu wij als parochie
over een mooie ruimte hiervoor beschikken, willen wij de
gelegenheid te bieden om samen de rozenkrans te bidden.
Mevr. Bernadette Stronkhorst zal deze gebeds-bijeenkomsten leiden en
wel iedere woensdagavond in oktober om 19.30 ’s avonds in de
stilteruimte. De eerste keer dus op 4 oktober. Vervolgens op 11, 18 en
25 oktober.
U bent van harte welkom bij dit meditatieve gebed dat ons kan
bemoedigen, steunen beschermen.
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LITURGIE AGENDA

Datum

Tijd

Voorganger

30-09

19.00 uur

Pastor K. Kint

01-10

10.00 uur

Pastor K. Kint

07-10

19.00 uur

Pastor G. van Tillo

08-10

10.00 uur

Pastor G. van Tillo / Pastor K. Kint

14-10

19.00 uur

Pastor G. van Tillo

15-10

10.00 uur

Pastor G. van Tillo / Pastor K. Kint

21-10

19.00 uur

Pastor K. Kint

22-10

10.00 uur

Pastor K. Kint

28-10

19.00 uur

Pastor G. van Tillo

29-10

10.00 uur

Pastor G. van Tillo

02-11

19.30 uur

Pastor K. Kint

Van 30 september t/m 29 oktober 2006

Bijzonderheden

Muzikale invulling
Koor Elckerlyk

26e zondag door het jaar

Caeciliakoor

Gezinsviering wereldmissiedag voor kinderen

‘tKwetternest

28e zondag door het jaar

Caeciliakoor

Wereldmissiedag

Caeciliakoor

30e zondag door het jaar

Caeciliakoor

Allerzielen

Caeciliakoor

Afscheidsviering
Dhr. Cor Broers
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Feest voor de vrijwilliger 2006.
Groots festijn voor alle vrijwilligers van OuderAmstel
Na het grote succes van het ‘Feest voor de Vrijwilliger
2005’ organiseert Stichting de Vrijwilliger ook dit jaar
weer een groots festijn, waarop alle vrijwilligers uit de gemeente OuderAmstel van harte welkom zijn. Het ‘Feest voor de Vrijwilliger 2006’ wordt
zaterdag 14 oktober a.s. gevierd in Het Dorpshuis te Duivendrecht. Om 19.30
uur gaan de deuren open en worden de bezoekers onthaald op koffie of thee
met wat lekkers. Wethouder Barbera Veltkamp verricht om 20.00 uur de
officiële opening van deze avond vol verrassende en (ont)spannende
activiteiten. Deze avond zal er een gratis bus pendelen tussen de bushalte bij
het gemeentehuis te Ouderkerk en de Telstarweg te Duivendrecht. Dit
festijn mag geen enkele vrijwilliger missen.
De lijnentrekker bij de sportvereniging, de koffiejuffrouw van de soos, de
bezoeker van langdurig zieken of ouderen, de mantelzorger, de
bestuurder van een sport- of belangenverenigingvereniging, de
voorleesouder. Vaak onzichtbaar, altijd onmisbaar. Zonder deze
vrijwilligers zou de maatschappij er kleurloos uitzien. Zij zijn de
smeerolie, die de samenleving draaiende houdt. En er kleur en
samenhang aan geven. Het cement tussen de stenen.
Als waardering voor hun inzet worden zij zaterdag 14
oktober op het ‘Feest voor de Vrijwilliger 2006’ eens
verwend. Een initiatief van Stichting de Vrijwilliger dat
gesteund wordt door gemeente Ouder-Amstel, Rabobank
Abcoude Ouder-Amstel, Woningstichting Ouder-Amstel en
bedrijven, middenstanders, verenigingen en organisaties.
Niet alleen de vele vrijwilligers, die aangesloten zijn bij een vereniging of
organisatie, zijn welkom. Ook zij die uit eigener beweging vrijwilligerswerk
doen. De toegang tot het festijn is gratis.
De sportzaal van het Dorpshuis zal voor deze gelegenheid omgetoverd
worden in een feestelijk kermisplein vol verrassende en (ont)spannende
attracties. Kop van Jut, schiettent, de waarzegster, sneltekenaars, Koppen
gooien, roll on ball, stoelmassage en nog veel meer.

De bezoekers zullen zich niet hoeven te vervelen. En natuurlijk is er voor
iedereen een hapje en een drankje. En passende muziek.
Ook zal er een tentoonstelling worden ingericht met als thema ‘De Stille
Kracht’, waarin een beeld gegeven zal worden van het werk van de vele
vrijwilligers, die nooit op de voorgrond treden.
Stichting de Vrijwilliger is zich er ten volle van bewust dat het
vrijwilligers eigen is geen bedankje te willen aanvaarden voor hun
werk. Toch hoopt de stichting dat deze onmisbare vrijwilligers op
dit feest uit de kast durven komen. Laat u uzelf ook eens verwennen, wees
trots op uw inzet. Ook is het feest een mooie gelegenheid collegavrijwilligers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Het feest wordt dit jaar gehouden in Duivendrecht, maar natuurlijk horen de
vrijwilligers uit Ouderkerk en Waver er ook bij te zijn. Kom gezamenlijk naar
dit feest. Om zoveel mogelijk vrijwilligers in staat te stellen het feest te
bezoeken zal er tussen 19.30 uur en 21.00 uur en 23.00 uur en 00.30 uur een
gratis bus pendelen tussen de bushalte voor het gemeentehuis en
Telstarweg.
Bezoekers worden verzocht met de keuze van hun
schoeisel rekening te houden met de kwetsbaarheid van
de
vloer van de sporthal.
Tot ziens op het ‘Feest voor de Vrijwilliger 2006,
zaterdag 14 oktober vanaf 19.30 uur, Dorpshuis
Duivendrecht.
Een verplichting voor iedere vrijwilliger.
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Wereldmissiedag voor Kinderen 8 oktober
De gezinsviering die wordt gehouden op de Wereldmissiedag voor
Kinderen (8 oktober a.s.) heeft als thema “Brazilië”.
Uw PCI vraagt jaarlijks op deze dag uw aandacht en financiële steun
voor hulpbehoevende en kansarme kinderen,
De projecten die op die dagen worden gesteund zijn kleinschalig maar goed
georganiseerd zodat de bijdragen nagenoeg volledig kunnen worden besteed
aan de kinderen waar de bijdragen voor zijn bedoeld.
Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan “de Stichting Switzars
Jeugdwerk Brazil”. Deze stichting bestaat reeds sinds 1943. De stichting
zet zich in voor kansarmen in Brazilië. Voornaamste doel: hulp aan en
bescherming van het Braziliaanse (zwerf-) kind in nood. De hulp voorziet in
opvang en het geven van een zodanige opleiding, dat de opbouw van een eigen
leven in de toekomst mogelijk wordt.
Steeds vaker worden hulpverleners in Brazilië geconfronteerd met het
immense probleem van de verlaten kinderen. Kinderen zonder ouders
gedoemd tot zwerven, kinderen die niet door hun ouders onderhouden kunnen
worden, die honger lijden, kinderen die achtergelaten worden. Om deze
verlaten jeugd op te vangen zijn huizen nodig. Huizen waarin zij kunnen wonen
en als familie met “broertjes” en “zusjes” opgroeien.
Waar volledig voor hen gezorgd wordt, waar zij scholing
krijgen.
Indien u op 8 oktober as niet bij de viering aanwezig kunt
zijn, maar het werk van deze Stichting wel wilt steunen,
kunt u uw bijdrage overmaken ten name van de stichting op postgiro 559955
of op bankrekening 38.23.14.506 (RABO bank Amsterdam.

Bijbelwerkplaats maandagmiddag en –avond
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 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.
Op het programma van de komende keren staat de bespreking van gedeeltes
uit het evangelie naar Johannes. Vanaf het nieuwe
kerkelijke jaar (advent) gaan we het zogenaamde Lucasjaar in en lezen we Lucas. Mijn boek gebruiken we dan als
werkmateriaal (exemplaren bij mij te verkrijgen)
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal
wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer [at] hetnet.nl
Data: 9/10, 13/11, 11/12, 15/1, 12/2 en 8/3.
Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).
Plaats: Pastorie St. Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31
Aanbeveling: De bijbelwerkplaats staat open voor iedereen, dus niet alleen
voor de mensen van de protestantse kerk. Katholieken zijn niet echt
opgegroeid met het Woord en daardoor hiermee minder vertrouwd. Een
extra stimulans om mee te doen. De bijbelwerkplaats is laagdrempelig,
boeiend en het is leuk en interessant met elkaar van gedachten te wisselen. U
allen bent van harte welkom, jong en oud!
DOEN DUS

Voor verdere informatie verwijs ik naar de website van de Stichting:
http://www.xs4all.nl/~deduif/Switsar/intro.htm

Namens uw PCI, Nico van Wieringen
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Verslag uit Honduras
Vervroegd terug uit Honduras… Na een prachtige en overweldigende
anderhalve week werd de reis plotseling afgebroken door een
verschrikkelijke gebeurtenis. Wat is er nou gebeurd? Wat gaat er gebeuren?
En hoe gaat het met mij?
Met dat laatste zou ik willen gaan beginnen. Met mij gaat het goed. Ben nu al
weer een maand terug uit Honduras en ben lekker uitgerust. Lekker gewerkt,
gesport, ontspannen aan het strand met vrienden en noem allemaal maar op.
De gebeurtenis grotendeels al wel kunnen verwerken, maar nog geen plek
kunnen geven.

Wat is er gebeurd?
Honduras, dinsdag 25 juli. Ik voel me vandaag totaal niet lekker. Last van me
maag en misselijk. Waarschijnlijk wat verkeerds gegeten. We gaan vandaag in
de drie subgroepen op stap. We gaan alle drie naar een zelfde soort dorp,
maar op verschillende plaatsen. Na weer een paar ervaringen rijker keren we
aan het eind van de middag terug naar het hotel. Plots worden we gebeld en
krijgen te horen dat er iets verschrikkelijks met de andere groep gebeurd is.
Het enige dat we weten is dat ze nog leven. Binnen 10 minuten waren we bij
hun. We stapten uit en zagen de groep huilend en als zombies voor zich uit
starend voor een huis staan. In ons oor gefluisterd krijgen we te horen dat
de groep beschoten is. We schrikken ons lam en gaan verbijsterd naar de
groep toe om ze te troosten.
Ik sta met een van de meisjes in m’n armen en ga even met haar op een stoel
zitten. Na 5 minuten zo gezeten te hebben doet ze d’r mond open en zegt
zacht en tussen haar tranen door: “Ik ben verkracht.” Hoe reageer je op
zoiets? Na een tijdje krijg ik het hele verhaal te horen.
De groep was op weg terug in twee pick-up trucks. Na een tijdje worden ze
beschoten. De voorste auto rijdt keihard weg, maar raakt van de weg af en
slaat over de kop. De andere auto stopt. Ze worden uit de auto gehaald en
moeten alles afgeven. De overvallers gaan weg, maar komen daarna weer
terug, waarschijnlijk omdat ze denken dat ze nog meer kunnen krijgen. Na

nog meer spullen gejat te hebben, nemen twee overvallers twee meisjes mee.
Één daarvan is verkracht. Bij de andere kwam het niet zover, die is
aangerand. De meisjes werden gelukkig vrijgelaten en keerden terug.
Nadat de derde groep ook gearriveerd was keerden we terug naar het hotel
waar we hoorden dat we zo snel mogelijk terug naar Nederland zouden gaan.
Die avond kwam het misselijke gevoel weer te boven, waar ik vanaf de overval
geen last meer van had gehad.
De groep heeft elkaar goed opgevangen en er werd alles aan gedaan om onze
veiligheid te waarborgen.
Wat gaat er gebeuren?
In Nederland is besloten toch verder te gaan met het project. Echter wat
minder fanatiek, maar het land Honduras heeft het toch echt nodig! Ik zal
presentaties gaan houden en wat acties gaan organiseren. Wat, waar en
wanneer is nog niet bekend, maar later meer informatie daarover. Voor
vragen, opmerkingen, suggesties of wat dan ook: jorisdeheer [at] gmail.com.
Joris
Waarom Wereldmissiemaand onze steun nodig heeft
Katholieken overal ter wereld vieren op 22 oktober Wereldmissiedag. (op 8
oktober vieren we in de Urbanusparochie ook wereldmissiedag voor
kinderen) De parochiegemeenschappen staan die dag speciaal stil bij de
zending van de Kerk en van elke gelovige om getuige te zijn van Jezus
Christus, die mens met de mensen is geworden. Het zijn grote woorden,
waarmee Nederlanders liever wat nuchterder willen omgaan.
Menigeen die wel eens een eucharistieviering in de Derde Wereld heeft
meegemaakt, werd getroffen door de uitbundigheid ervan. Ik mocht het
meermalen meemaken. Het feest rond Jezus en diens boodschap deed me
één voelen met deze mensen die ik niet kende. Ondanks een andere taal en
een andere cultuur waren ze toch zo nabij. Dit is misschien wel de diepste
betekenis van Wereldmissiedag: je verbonden weten met de ander om samen
Jezus achterna te gaan en zijn getuige te zijn voor wie er voor open wil
staan.
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MISSIEKALENDER 2007
Iets van dat gevoel van wereldwijde verbondenheid wil Wereldmissiedag
overbrengen aan de hand van themaland Brazilië. De Kerk daar is er één van
ontroerende volksdevotie, het aanroepen van een hele santenkraam
wonderdoeners, van tranende Maria’s in een glas-in-loodraam enzovoort.
Maar het is ook een Kerk die de leek een essentiële rol toebedeelt in het
dragen en doorgeven van de Schrift. De Nederlandse missionaris Jan
Rietveld leidt aan het bisdomseminarie van Campina Grande niet alleen
priesterstudenten op, maar ook leken die straks als pastoraal werk(st)er of
theologisch geschoolde vrijwilliger in een parochie aan de slag willen.
Het is een model dat in veel landen praktijk is. Immers, de parochies zijn
vaak zo uitgestrekt, dat een priester maar eens in de zoveel tijd een
plaatselijke gemeenschap kan bezoeken. Die vrijwilliger is de continue factor
in zo’n gemeenschap. Hij houdt het vlammetje brandend, leidt de
gebedsdiensten en is – als één van de weinigen die kan lezen en schrijven – de
link naar de buitenwereld.
Deze gemeenschappen kunnen zich financieel maar met moeite staande
houden. Toch helpen ze ook nog mensen die tussen wal en schip zijn gevallen.
Zoals de parochianen van Jan Rietveld die na de markt de restanten
verzamelen en daarvan dertig straatkinderen dagelijks van een gezond
bordje eten voorzien. ‘Beken kleur en deel’, vraagt Wereldmissiemaand. Laat
zien dat de arme kant van onze wereldkerk u óók financieel ter harte gaat.
Dat kan tijdens de collecte op Wereldmissiedag, en via gironummer 1566
t.n.v. Wereldmissiemaand, Den Haag.
Werend Griffioen stafmedewerker Missio

De missie -en zendingskalender voor het jaar 2007 heeft als thema “Uw
koninkrijk kome” meegekregen. De schilderijen zijn van da Javaanse
kunstenaar Wisnu Sasongo. De schilder geeft vanuit zijn christelijk geloof
antwoorden op de crisis en de agressie in Indonesië. Belangrijke thema’s
zijn verzoening, harmonie en vrede.
Help mee deze goede strijd te strijden door aankoop van de altijd fraaie
missie -en zendingskalender 2007: uitdagend, informatief en kleurrijk!
Voor u zelf of om cadeau te geven! Voor € 6,50 is zij verkrijgbaar aan bij
het parochiesecretariaat op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur,
woensdag -en donderochtend van 9.30 tot 11.30 uur of na afloop van de
vieringen in de
sacristie.

5 november 2006 – Katholieke Jongerendag – Licht
Je ligt met gesloten ogen in de warme zon… kon je hier maar eeuwig liggen, in
deze warmte, in dit licht. Kom naar de Katholieke Jongerendag en ontdek de
Bron van een groter licht! Een licht dat je niet alleen verwarmt in de warme
dagen van de zomer. Neem deel aan één van de vele workshops en ontdek hoe
jij ook zelf een licht kunt zijn voor de wereld om je heen.
Het programma van de Katholieke Jongerendag is vol van muziek en
verdieping en biedt ook gelegenheid voor ontmoeting. Momenteel zijn de
voorbereidingen voor deze dag nog in volle gang. Kijk op
www.katholiekejongerendag.nl om meer te lezen over de inhoud van het
programma, de bands die er zullen spelen en het aanbod van workshops. Surf
ook snel naar de site om kans te maken op een reis naar de
Wereldjongerendagen in Sydney 2008!
Een verloting waarvan de ontknoping plaatsvindt op het hoofdpodium tijdens
de Katholieke Jongerendag.
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Op 5 november ben je vanaf 09.30 uur van harte welkom in de Heidehal te
Nieuwegein. Rond 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een grootse
eucharistieviering. De dag is bedoeld voor iedereen van 15 tot 30 jaar en de
toegangsprijs is slechts 5 euro.
Foldertjes liggen achterin de kerk!
DOEN! LAAT JE ZIEN, LAAT JE HOREN

OECUMENISCHE VREDESDIENST op 17 september 2006
Deze dienst werd gehouden in de
St. Urbanuskerk met als thema “de ander, dat ben
jij!”. Voorgangers waren pastor Kiki Kint – van Os en
ds. Jos de Heer, met medewerking van het
Ceciliakoor en Capella Nova o.l.v. respectievelijk
Laurens de Boer en Eric Jan Joosse.
Pastor Kiki Kint, refereerde in haar welkomstwoord
aan, de 1e dag van de ‘Vredesweek’, de dag van de
Heer. ‘Vrede’ is ver te zoeken is in deze harde maatschappij. Of de
‘Vredesweek’ zin heeft? Jazeker, bidt tot God om ‘Vrede’ en uiteindelijk zal
God verhoren. Maar de ‘vrede’ begint bij jezelf. Als je ‘vrede’ uitstraalt, toon
je respect voor de ander! Geen makkelijke opgave, maar laten we daarom
kracht opdoen in deze dienst voor elkaar, ons dorp, ons land en onze wereld!
Het koor bevestigde deze woorden door het zingen van de canon “Ik wens je
vrede, gegroet ben jij. Wie je ook bent, wees welkom hier!”
Na het gebed om ontferming een verhaal voor de kinderen. Het verhaal van
de olifant, de eekhoorn, de kikker, de mol en zelfs een vuurvliegje. Figuurlijk
liep de olifant door de porseleinkast liep, al was dát in dit geval het bos, maar
daar bleef niet veel van over: bladeren werden af gerukt, takken braken af,
struiken werden plat gedrukt als de olifant langskwam. Zelfs hele
kikkerfamilies werden geplet en molshopen ingetrapt door zijn zware poten.
Gelukkig liep alles goed af en uiteindelijk was er weer ‘vrede’ in het bos.

Terwijl de kinderen naar de kindernevendienst gingen liep, muzikaal gezien,
die olifant door de kerk, met de kikker en de mol en de eekhoorn en soms
vloog een vuurvliegje langs.
Na het gebed van de zondag werd er uit de liederen van Taizé gezongen: ‘In
de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugde zang!’
De overweging was naar aanleiding van Marcus 8:27 – 35: “en wie zeggen de
mensen dat Ik ben?”
Vooraf gaand aan de overdenking, die gehouden werd door
ds. Jos de Heer, werd de tekst in wisselzang gezongen met
koor en gemeente “Wie zeggen de mensen dat Jezus is?”
- Vandaag komt ergens in een Godshuis, in het hart van de
week een gemeente van onze Heer bijeen om over “Vrede”
na te denken.
Wie geen ‘vrede’ heeft met zichzelf, kan ook geen ‘vrede’
met de ander hebben! Maar hoe krijg je dan ‘vrede’ met jezelf? Dat heeft te
maken met het vinden van ‘vrede met God’ = ‘vrede’ met jezelf en met de
ander. Een groot geheim dat niet te snappen is. Je moet niet alleen praten
over je geloof. Belangrijk is hoe je leeft!
“De ander, dat ben jij!” een prachtig thema voor deze Vredesweek. Het leven
is een groot geheim, samenleven, voor Gods aangezicht samenleven. Verwoord
in “de ander, dat ben jij!” Ook in de kerk gaat het om die ander! Maar wij
denken altijd eerst aan ons zelf en dan pas die ander!
Het zou vreemd zijn als een kind niet eerst aan zichzelf denkt! Een kind
moet eerst voluit kunnen ervaren, moet de kans krijgen naast ja, ook nee te
kunnen zeggen, wat voor ons als ouders niet altijd prettig is! Een mens, die
unieke mens, mag groeien in eigenheid.Eigenheid van u en mij! Volwassen
worden is immers het ontdekken van die eigenheid met alle positieve en
negatieve kanten. Maar dat mag! Maar door samen te leven kunnen jouw
eigenheid én die van de ander ook samen botsen.
Vrij zijn is niet doen en laten wat je maar wilt, dat geldt ook voor de ander.
Willen wij dat wel? Anders is geen andere keus dan een puinhoop en strijd!
Kijk maar om je heen, hele werelddelen en groeperingen strijden om dat
recht: Moslims-Christenen-Joden, landen - werelddelen en die strijd vindt
ook zijn weerslag bij onze kinderen. Op het schoolplein: pesten en digitaal
pesten niet te vergeten. Ook kinderen lijken soms net grote verslindende
wolven, bang om hun eigenheid te verliezen, daarom worden anderen
vernedert of in een machtsgreep gehouden.

15

Een strijd om de eigen ego: persoonlijk verlies of winst, dus oorlog: ’t is jij of
ik! En ik wil overblijven dus dan moet de ander weg! Maar dit is een fatale
weg, die nooit uitkomt.
De weg, die Jezus gaat is een andere weg! Hij vraagt Zijn discipelen: ‘Nu zeg
me eens, wie denken de mensen dat Ik ben?’ Petrus antwoordt direct: Jij
bent de Messias!, het instrument in Gods handen om ons opnieuw op de weg
van het leven te zetten.
In het begin zei ik: ‘vrede’ hebben met jezelf! Dit heeft alles te maken met
de kerk. Hoe? De Bijbel staat er vol richtingaanwijzers, die de weg naar God
aangeven. De discipelen mogen het niet door vertellen, aan niemand, om een
grote discussie te voorkomen, dat iemand Israël gaat verlossen van de
onderdrukkers, de Romeinen. Een mens kan niet met macht omgaan. Dan
krijg je olifantengedrag,net zoals in het verhaal aan de kinderen. Natuurlijk
goed bedoeld, maar meestal uitgaand van de eigen goede bedoelingen, eigen
angst.
Messiaans handelen is macht, is overwinnen door Gods kracht, zeggen
instrument van God te zijn om de vijand te verslaan! Dit is levensgevaarlijk:
vereenzelvig dit nooit met een groep mensen. Dan ontstaat er een heilige
oorlog, maar dat is niet de oorlog van Abraham, Izaäk en Jacob.
Jezus zegt daarom:”laat zien dat Mijn weg er geen is van geweld!”
Die weg wordt ons gewezen, al is dat erg lastig met ons olifantenego! Maar het is de enige weg die tot ‘vrede’ leidt, de enige die
ons verbindt met het beste van de wereld: God!
God is de Ene, de God van hemel en aarde, de God van alle mensen!
Amen.
Bevestigend werd hierna gezonden ‘Wij, die met eigen ogen de aarde zien
verscheurd’. Als de kinderen terug zijn uit de kindernevendienst wordt er
gecollecteerd voor Pax Christi, welke
€ 207.59 opbracht en voor het werk van de plaatselijke Raad van Kerken.
Deze collecte bracht € 166.14 op. Hiervoor hartelijk dank!
Ondertussen genoten wij, zoals gebruikelijk is geworden, van het
oecumenisch samenspel van de beide cantors.

‘In Christus is nog west noch oost,
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door Zijn troost,
de wereld door Zijn woord!’
Een fijne dienst in een goed bezette kerk, waarna de mogelijkheid bestond
om onder het genot van koffie of limonade nog even na te praten.
Namens de Raad van Kerken, Rineke Alberts

De voorbede wordt besloten met het oecumenisch Onze Vader, waarna wij
elkaar de Vredeswens mogen geven onder de woorden ‘als ik besef hoe
waardevol de ander is, beseft de ander ook dat ik waardevol ben!’ Nadat de
voorgangers de zegen uitspreken, wordt het slotlied gezongen:
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Jong- en Gehuwddag “Just Married”

Op
29
oktober a.s. vindt de halfjaarlijkse Jong- en Gehuwddag “Just Married” weer
plaats.
Het thema is “Verfrissend”.
De vakantie ligt al geruime tijd achter ons en het gewone leven is voor de
meesten in volle gang. De agenda staat weer vol. Afspraken, werk, hobby’s, het
huishouden, de sleur misschien? En daar ligt dan die uitdaging om elkaar echt in
voor en in tegenspoed lief te hebben, om tijd en aandacht voor elkaar te houden.
Compleet met de uitdaging je huwelijk leuk en fris te houden. Misschien een goed
moment om er even een verfrissend dagje tussenuit te gaan.
Geniet van een dag waarin je je relatie een nieuwe boost geeft. Een dag waarin
gezelligheid en ontspanning een hoofdrol spelen. Een dag waarin we in de diepte
durven duiken, om verfrist weer boven te komen.
Voor meer informatie en opgave: www.hoeksteen.org

CONCERT
Op zondagmiddag 15 oktober a.s. zal het Ouderkerks Kleinkoor
een concert geven in de Nieuwe Kerk te Ouderkerk a.d. Amstel.
Aanvang: 15.30 uur.
Het koor zingt werken van o.a. Claudio Monteverdi, Thomas Morley,
Josquin Desprez en Henry Purcell.
De koorzang wordt afgewisseld met instrumentaal werk van Gabriel
Fauré en Serge Rachmaninow, dat zal worden uitgevoerd door de cellist Peter
Suring en de organist Eric Jan Joosse.
Het koor staat onder leiding van dirigent Ton Gerlof.
Collecte bij de uitgang.

KERK EN JODENDOM:
Vreugde der wet
Veel christenen brengen de joodse Wet, de joodse Tora vooral in verband
met verplichtingen en verboden. Zij zien die wet voornamelijk als een last,
een juk waarvan zij (gelukkig) zijn bevrijd.
Richtsnoer
Joden die leven vanuit de Tora zien dit echter heel anders. Voor hen is de
Tora niet een last, maar een richtsnoer, een wegwijzer. Het is een boek
waarin God zelf zich openbaart. Een boek ook dat richting geeft aan het
leven van de joden. Daarom is het voor hen een bron van vreugde.
Dat komt misschien nergens zo duidelijk tot uiting als op het feest
van de Vreugde der Wet dat de afsluiting vormt van het Loofhuttenfeest
(september/oktober) en één van de vrolijkste momenten van het joodse jaar
is. Op dat feest eindigt en begint de jaarlijkse lezing van de vijf boeken van
Mozes, die tijdens de ochtenddiensten op de sabbat doorlopend worden
gelezen. Op het feest van de Vreugde der Wet worden het laatste gedeelte
van het boek Deuteronomium en het begin van het boek Genesis gelezen.
Huwelijksfeest
Op de vooravond van de Vreugde der Wet worden de Torarollen zingend en
dansend door de synagoge en op sommige plaatsen door de straten gedragen.
Degene die op de dag zelf het gedeelte uit Deuteronomium leest heet
‘bruidegom van de Tora’ en degene die uit Genesis leest, heet ‘bruid van de
Tora’. Israël is getrouwd met de Tora en het feest heeft ook in andere
opzichten veel weg van een huwelijksfeest: men zingt vrolijke liederen en de
kinderen worden uitgenodigd om de lezing uit de Tora bij te wonen. Er vindt
een feestmaal plaats en de kinderen krijgen bruidssuikertjes.
Het is goed wanneer christenen zich realiseren dat hun visie op de
Tora niet de enig mogelijke is en dat de Wet voor de joden elk jaar weer de
aanleiding vormt voor een vrolijk feest.
Gerard Rouwhorst: Werkgroep Liturgie en Pastoraat KRI

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
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Nieuws uit het Kofschip.
Hier eindelijk weer bericht uit ons schip.
Na de vakanties hebben enkele mutaties plaatsgevonden en zijn wij weer in
rustiger wateren terecht gekomen.
Aan het roer staat nu meester Jehtro en hij zal samen met zijn leerkrachten
het Kofschip leiding geven.
In de groepen 8, twee nieuwe gezichten, juf Femke en meester Arjan.
In de groepen 7 enkele dagen juf Jeske en bij de kleuters juf Marianne.
Na de natte augustusmaand, begon de school weer met volop zon.
Hier en daar was dat wel afzien maar toch zijn de leerlingen weer vol
enthousiasme begonnen. De eerste informatieavonden zijn alweer achter de
rug. Iedereen kon kennis maken met de leerkracht en de bijzonderheden
horen van de betreffende groep. De ouders van de leerlingen van de groepen
8 hebben zelfs al 2 avonden gehad. De laatste had betrekking op het advies
voor het vervolgonderwijs. Dinsdag 19
september gingen de groepen 1 t/m 4 op
schoolreisje. Bij Theresia lagen de
rondvaartboten klaar om de leerlingen naar Artis te brengen. Jammer genoeg
regende het maar tijdens het bezoek aan Artis was het gelukkig droog. De
kinderen hebben met volle teugen genoten en om half vier brachten bussen
ze weer terug naar Ouderkerk.
De groepen 5 t/m 8 zijn op donderdag 21 september naar Emst geweest voor
een survival. De weergoden waren ons toen goed gezind want een
mooiere dag kon niet bestaan. Wat was het fantastisch, vlotten
bouwen, ermee varen, handboogschieten, een speurtocht “zoek
de schat”en nog andere leuke spellen stonden op het programma.
Om kwart over 5 waren we moe maar voldaan weer terug. Het eerstvolgende
project is de kinderboekenweek.
Hierover leest U in het volgende parochieblad.
Team Het Kofschip
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