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Een nieuwe start en meer………………..

Adressen Urbanusparochie
Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os

4961320
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur

Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel
Secretaris
Dhr..P.Theeuwes

4965894
4967078
6790774

Bouwzaken

Dhr. T. Tetteroo

4961300

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31

4961320

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag
14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website:

www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel
Postbank
Rabobank

4401198
35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk
Postbank
Rabobank

Overige adressen:

4400643
30.05.89.786

Zie achterzijde van de Brug.

De zomer is definitief afgelopen en de herfst is ingezet met mooi, mild
weer. De kastanjes van de vele bomen in de pastorietuin vallen
knisperend op het grind en lokken kinderen de tuin in om ze op te
rapen. Sommige kastanjes zitten nog half in hun stekelige bolster,
maar de meeste liggen glanzend naast hun oude jasje als een
knipoogje van de natuur waar in het verborgene nieuw leven
schuilgaat.
Nieuw leven inblazen is vaak noodzakelijk als het oude niet meer
goed is of minder functioneert. Het nieuwe van het komende werkjaar
en de vele jaren daarna is de regionale samenwerking. Dat is voor
onze parochie dan de regio Amstelland. De ontwikkelingen in de kerk
en de stimulans van het bisdom maken het noodzakelijk dat parochies
gaan samenwerken. Pastores en besturen hebben zich bezonnen op een
nieuwe, pastorale aanpak en hun visie vastgelegd in een kleine nota:
pastoraat in Amstelland: zorgen en kansen. Deze is op de website te
lezen, maar ook achter in de kerk gelegd waar vele mensen deze
hebben meegenomen. Intussen is er een vervolgnota op geschreven:
pastoraat in Amstelland: een uitdagende en gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Geen enkele parochie kan zich meer afzonderen
en samen zijn we nodig voor het totale pastorale plan voor de regio.
Paulus zegt in zijn 1e brief aan de Korintiërs dat elk lichaamsdeel even
belangrijk is en geen enkel lichaamsdeel zonder het andere kan.
Parochies moeten leren samenwerken en dat is een heel proces dat
geduld vraagt, want we verliezen niet graag onze eigen identiteit.
Toch wordt er van ons verlangd dat we buiten de eigen kerkmuren
gaan kijken om met elkaar gemeenschap te vormen: regiowijd. En
Jezus kan ons daarin misschien een voorbeeld zijn. Wilde Hij niet juist
een wereldwijde beweging van begrip voor elkaar?
Samen dienen, leren, vieren, opbouwen……….Het zal een heel proces
worden, maar waar een goede wil is, is ook een weg.
Wat gaan we regionaal doen en wat kan (nog) in de eigen parochie
plaatsvinden?

2

-Dopen: vanaf 2009 zal de doopcatechese aan de ouders een
gezamenlijke voorbereiding zijn. Een en ander moet nog stevig
worden uitgewerkt, maar wij houden u op de hoogte.
-de Eerste Communie: regionaal werken al kerken samen met de
voorbereiding van kinderen én ouders omdat ze ieder voor zich weinig
kinderen hebben die hiervoor in aanmerking komen. Voor Ouderkerk
geldt dat we dit nog in eigen hand houden, daar we ieder jaar nog
voldoende communicantjes hebben én mensen die helpen bij de
voorbereiding hiervan. Ouders van kinderen die volgend jaar in
aanmerking komen voor de 1e communie, zullen binnenkort een brief
ontvangen en er staat tevens in dit parochieblad een oproep.
-het Vormsel: vorig jaar is dit voor de eerste keer regionaal gedaan.
De leeftijdsgrens is regionaal bepaald op 14 t/m 16 jarigen. Dat is een
leeftijd waarin de Ouderkerkse jeugd het sacrament van het vormsel al
heeft ontvangen, daar we in onze parochie de kinderen van de
brugklas aanschreven. Ook het komend jaar komen er van de leeftijd
14 t/m 16 jarigen geen jongeren in aanmerking.
Volgend jaar gaan we de 14 t/m 16 jarigen aanschrijven en hopen dan
regionaal met een groep jongeren mee te kunnen doen.
- Huwelijken: er wordt nog maar zeer weinig kerkelijk gehuwd, maar
het is niet ondenkbaar dat ook in de toekomst er een gezamenlijke
voorbereiding wordt gegeven. Voorlopig bereiden de afzonderlijke
parochies de huwelijken nog zelf voor.
-M.b.t. de liturgie en met name uitvaarten: in dit parochieblad vindt
u een oproep (en programma) voor een regionale studiedag
hieromtrent en wel op 25 oktober aanstaande in de ontmoetingsruimte
van de Titus Brandsmakerk in Amstelveen. Wie geïnteresseerd is in
liturgie is zeer welkom op deze studiedag. Ook de werkgroepen die
met liturgie te maken hebben, zullen een uitnodiging en het
programma ontvangen. We hopen dat u hieraan van harte mee wil
werken. Noteert u vast deze datum in uw agenda?

-Werkgroep Kerktoekomst Regio Amstelland.
Over de oprichting van deze belangrijke werkgroep kunt u een stuk
vinden in dit parochieblad. Zij hebben de belangrijke maar lastige
taak gekregen zich te buigen over de toekomst van katholiek
Amstelland.
Er is nog een lange weg te gaan, maar bij alles wat we als
kerkgemeenschap samen willen bereiken, mogen we blijven putten uit
onze eigen relatie met God, Hij die ons moed geeft, ons gaan en staan
bezielt, aandrijft en in beweging zet.
Een hartelijke groet
Kiki Kint, pastoraal werkster

Oktober: rozenkransmaand

De rozenkrans is niet weg te denken uit de rooms-katholieke 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 gebedsbijeenkomsten leiden en
wel iedere woensdagavond in oktober om 19.30 ’s
avonds in de stilteruimte. De eerste keer dus op 1 oktober. Vervolgens
op 8, 15, 22 en 29 oktober.
U bent van harte welkom bij dit meditatieve gebed dat ons kan
bemoedigen, steunen en beschermen. Veel parochianen kunnen ons
gebed gebruiken.
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familieberichten

In Memoriam
†

In onze geloofsgemeenschap werd opgenomen

Thijs Sander Kersten
zoon van
Michel Kersten en Karin Kersten-Bergstein,
’t Prieel 3

Op 13 september werd door Joost Jansen o.praem. het kerkelijk
huwelijk gesloten tussen

Paul Blank en Monique van der Linden
Sem Presserhof 47 te Amsterdam

†
Op 4 september jl. overleed op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis te
Amstelveen,

Annie van de Vall- Bakker,
weduwe van Henk van de Vall. Sinds haar huwelijk met hem woonde
zij aan de Prins Bernardlaan 52, een huis waar iedereen welkom was,
waar aandacht en liefde was voor elkaar. Het was een thuis waar tot
op het laatste moment de kinderen en kleinkinderen bij hun moeder en
oma kwamen en zij de spil was van de familie.
Op 9 september was de viering ter haar gedachtenis en werd zij
begraven in het familiegraf op ons kerkhof.
Moge zij verenigd zijn met haar man Henk en rusten in vrede in het
eeuwige licht bij de Schepper.

†
Op 9 september jl. overleed op 90 jarige leeftijd in het Vu-ziekenhuis

Simon Groot,
Op 23 september werd Gods zegen gevraagd over het huwelijk van

Fred Assendelft en Els Groen
Jan Benninghweg 6
Wij wensen hen en hun kinderen
Kimberley, Ruben en Jurgen
veel geluk toe

weduwnaar van Jannie Peekstok. Al enige jaren verbleef Siem Groot
in zorgcentrum Theresia. Veel familie had Siem niet meer en ook
kinderen zijn hem en zijn vrouw niet geschonken. Siem genoot van
het bezoek van een enkele vriend en van zijn achterneef Kees die zijn
oom Siem liet delen in zijn reisverhalen.
Op 15 september was de gezongen uitvaart, waarna Siem werd
begraven in het familiegraf op Karsenhof.
Moge hij rusten vrede, verenigd met zijn vrouw Jannie.
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Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Fase twee van de kerkrestauratie vordert gestadig en de voltooiing
ervan komt in zicht. Nog één of twee maanden en de steigers zullen
uit de kerk verdwenen zijn. En ook het volle licht van een hopelijk
gulle najaarszon zal de sacrale kerkruimte weer binnentreden door de
unieke glas-in-lood en gebrandschilderde ramen. Een goed moment
dus om een tussenbalans op te maken van onze sponsoractie voor het
raamherstel. Ter herinnering: de totale kosten van de raamrestauratie
gaan rond € 300.000 bedragen, waarvan 70% gedekt door subsidie
Monumentenzorg en 30% ≈ € 90.000 voor rekening van de parochie.
Onze sponsoractie heeft tot nu toe € 64.533 bijeengebracht, niet in het
minst door de royale donaties van het Prins Bernhard Cultuurfonds en
de Rabobank Amstel en Vecht. In een eindsprint, die naar we hopen
goud gaat opleveren, willen we de resterende € 25.467 nog vergaren.
Recent werden we verblijd door een schenking van € 1.100 van het
Gemeente Bestuur Ouder-Amstel. We mogen dit bedrag bij voorkeur
besteden aan de grote glas-in-loodramen in de zijtransepten van het
kerkgebouw. In onze beleving neemt deze schenking een prominente
plaats in omdat de Gemeente de gehele bevolking van Ouder-Amstel
vertegenwoordigt en ons ramenproject daardoor en breed draagvlak
krijgt. Het is ons een eer ook in deze rubriek onze dank jegens de
Gemeente vast te leggen.
In het voetspoor van deze donatie heeft het Bestuur van de Stichting
Urbanus besloten een spitsboogvenster te adopteren en de middelen
daarvoor uit de eigen gelederen overgemaakt. Indachtig een gezegde
doen we hierbij een beroep op u dit goede voorbeeld te volgen. Hierbij
valt te denken aan een bestuur of college, bedrijf of beroepsgroep, een
(grote) familie, of enig ander gezelschap van werkers in onze parochie
of gemeente.
Wat zijn de financiële consequenties behorende bij een raam adoptie?
Uitgaande van een 30% donatie is voor een kleiner raam € 800
benodigd. Indien men dit bedrag kan verdelen over een groep komt er
een niet meer zo afschrikwekkende uitkomst naar voren. Ook naar
boven toe zijn de grenzen ruim gesteld. Voor de zeer grote ramen in
de zijtransepten (42 m2) staat € 45.00 op de begroting. En van deze

ramen hebben we er twee, één in de noord- en één in de zuidgevel. De
Stichting Urbanus is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Uw gift is daarom een fiscale aftrekpost en wie weet kunt u
daardoor tientallen procenten besparen.
Door de zorg van de Stichting Urbanus zal, in overleg met het
Parochie Bestuur, in de kerk een plaquette worden aangebracht met
naamsvermelding van de schenkers.
Enige recente particuliere donateurs, die verzocht hebben in de
anonimiteit te blijven, zij vanaf deze plaats ook dank gebracht.
C.A.J. Ammerlaan,
secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Actie Kerkbalans
De ontvangen kerkbijdrage tot eind september 2008 is: € 40.420.
In 2007 heeft u aan kerkbijdrage aan de parochie overgemaakt
€ 46.250.
Als wij dit bedrag willen evenaren betekent dit voor de laatste drie
maanden van het jaar nog € 5.830. Samen met de doorlopende
periodieke betalingen lijkt dat een haalbare kaart.
Wij weten dat wij kunnen rekenen op onze vaste deelnemers aan de
actie kerkbalans. Maar ook als u nog niet, of misschien niet meer
deelneemt is uw bijdrage van harte welkom..
Nico Wolffenbuttel,
Penningmeester
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Eerste Communie
Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun
Eerste Communie willen doen.
Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een
eerste ouderavond op:
Woensdagavond 3 december 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 Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320
Mevr.B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941
Mevr.K. Lötters Heemraad 3 tel: 4965733

Achternaam: ………………………………………................
Voornaam kind: ……………………………………………...
Adres: …………………………………………………..........
Tel: ……………………………………………………..........
Mail adres ……………………………………………………
Op 3 december kunnen jullie ons met ...... persoon/ personen
verwachten.

Nieuws uit Het Kofschip.
De maand september begon met het schoolreisje.
Op donderdagochtend 4 september vertrok de hele school richting
Harderwijk. Om klokslag 10 uur kon iedereen zich gaan vermaken in
het Dolfinarium. Wat een happening, de hele school tezamen.
Leuk om weer eens allemaal samen te zijn.
De hele dag bleef het droog met ‘s middags nog een zonnetje.
Een fantastische dag!
De onderbouw is gestart met een project over voeding, een zeer
belangrijk onderwerp.
Ook komt overal natuurlijk de herfst aan bod.
Begin oktober start de Kinderboekenweek waar ook dit jaar weer de
hele school aandacht aan zal besteden. Het onderwerp is gedichten;
er zullen dus veel gedichten gelezen en gemaakt worden. Er wordt op
school veel aan lezen gedaan maar tijdens deze week wordt er nog
eens extra de nadruk op gelegd.
De kinderen worden gestimuleerd om te lezen want dat is o zo
belangrijk.
De hoogste groepen gaan weer kinderpostzegels verkopen en hopelijk
zal het ze dit jaar ook weer lukken om veel te verkopen.
Daarna komt de herfstvakantie in zicht. Iedereen zal er naar uitkijken
want het was dit jaar een lange start.
Na een week van rust kan iedereen er dan weer fris tegenaan.
Team Het Kofschip.

Zondag 9 november

Gezinsdienst
waarbij iedereen van harte welkom is
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REKENING VAN BATEN & LASTEN OVER 2007
Boekjaar

Begroting

2007

2007

Boekjaar
2006

Toelichting op de jaarexploitatie 2007
Het resultaat vertoont een stijging van € 29.668, namelijk van een
negatief resultaat in 2006 van € 35.130 naar een negatief resultaat van
€ 5.462 in 2008. Een forse verbetering maar we zijn er nog niet
helemaal. Het streven blijft een positief resultaat.

LASTEN
Persoonskosten

42.321

35.400

62.744

75.619

78.100

68.798

17.707

24.570

20.874

Kosten Eredienst

9.293

7.400

7.474

Kosten Pastoraal

6.309

5.950

5.844

22.517

25.784

24.565

4.871

6.000

5.997

178.637

183.204

196.296

Kosten Onroerend goed:
- kerkelijke gebouwen
- overige Kerkelijke onroerende
goederen met bijzondere bestemming

Verplichte & vrijwillige bijdragen
Beheerkosten

BATEN
Parochiebijdragen

46.250

41.000

41.978

Collecten incl. bloemenoffer

23.085

22.520

22.208

Stipendia

3.323

4.000

4.873

Huwelijken, Uitvaarten, Doop

9.382

7.500

7.025

Offerblokken en -kaarsen

3.716

3.000

3.374

Ontvangen collecten voor derden

8.560

5.500

6.652

76.609

72.400

71.701

Incidentele baten

2.250

0

3.355

Nadelig resultaat

5.462

27.284

35.130

178.637

183.204

196.296

Opbrengst uit bezittingen

De parochiebijdragen zijn wederom toegenomen en wel met 10%, van
€ 41.978 in 2006 naar € 46.250 in 2007. Meer mensen willen meer
bijdragen aan de toekomst van de parochie, dat geeft vertrouwen.
De opbrengst uit bezittingen is toegenomen door een hogere opbrengst
uit rente. De grafrechten blijven met € 18.333 vrijwel gelijk aan het
vorige jaar.
De persoonskosten worden in regionaal verband naar draagkracht per
parochie berekend.
In 2007 is de nieuwe regio tot stand gekomen. Hierin werken zeven
parochies samen die dus samen de kosten dragen. Voor onze parochie
zijn daardoor de kosten gedaald met € 20.400.
De kosten kerkelijke gebouwen zijn gestegen door € 3.200 hogere
verzekeringspremies als gevolg van hertaxatie en hogere
energiekosten. Door het beperkte gebruik van het Gezellenhuis is het
energieverbruik voor de overige onroerende goederen gedaald.
De grootste post bij de kosten onroerend goed is de jaarlijkse
toevoeging aan de onderhoudsvoorziening; in 2007 € 59.322.
Het parochiebestuur bedankt eenieder die door financiele steun en
vaak ook door persoonlijke inzet het werk van de parochie steunt en in
stand houdt.
Nico Wolffenbuttel,
penningmeester.
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LITURGIE AGENDA

OKTOBER 2008

Datum Tijd

Voorganger

04-10 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

05-10 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

11-10 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

12-10 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

18-10 19.00 uur

Pastor J.Adolfs

Eucharistieviering

19-10 10.00 uur

Pastor J.Adolfs

Eucharistieviering

25-10 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

26-10 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

01-11 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

02-11 10.00 uur

Pastor K. Kint

Bijzonderheden

Eucharistieviering
Woord en Communie

Muzikale invulling
Koor Elckerlyc

28e zondag door het jaar
Caeciliakoor
-----------------------------------------------------------------------------------

29e zondag door het jaar

Caeciliakoor

30e zondag door het jaar

Caeciliakoor

31e zondag door het jaar

Caeciliakoor

Allerheiligen

Caeciliakoor

Allerzielen

Caeciliakoor
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Jongeren 2008 – 2009
Gesprek bij de koffie.
Op de donderdag 30 oktober
bent u 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.

Schoonmaken kerk.
In verband met de restauratie van de kerk
is er voorlopig geen vaste datum bekend voor de schoonmaak.

Bericht van de redactie:
De kopij voor het Parochieblad november kunt u
inleveren t/m dinsdag 21 oktober
bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com
Kopij het liefst inleveren per mail.

Ook voor het seizoen 2008 – 2009 staan er wederom bijeenkomsten
gepland met de jongeren van onze parochie. Wij hebben nu twee
jongeren-groepen, de één in de leeftijd van 17 tot 20 jaar, (7 jongeren)
de andere groep zijn leeftijdsgenoten tussen de 14 en 16 jaar (14
jongeren).
In principe is er eenmaal per maand, op de laatste vrijdag van de
maand, in de pastorie een bijeenkomst, waarbij oudste en jongste
groep elkaar afwisselen. De bijeenkomsten met de eerste groep
bestaan voornamelijk uit het bij elkaar komen, samen eten (verzorgd
door een van de jongeren) en discussiëren over diverse zaken zoals:
“hoe belijd jij je geloof”, “waarom ga je wel/niet naar de kerk” en
“moet je alles maar accepteren wat het Vaticaan voorschrijft”? De
groep gaf aan meer behoefte te hebben aan discussies dan aan
activiteiten buiten de deur. Ook dit seizoen zullen diverse vragen de
revue passeren, soms vooraf gegaan aan een film of spelmoment.
In de bijeenkomsten met de andere groep, de jongste groep, gaan we
ook samen eten (ook hier verzorgd door de jongeren), maar daarna
worden er meer activiteiten ontplooid.
Met deze jongeren zijn ideeën besproken welke activiteiten kunnen
worden gedaan tijdens de bijeenkomsten, zodat er ook instemming is
vanuit de groep.
We gaan op vrijdag 26 september een nachtelijke boswandeling
maken. Tezamen met een gids gaan we op zoek naar nachtdieren zoals
vleer-muizen en nachtvlinders; zeg maar de schepping van God “by
night”. Andere activiteiten die gepland staan zijn onder meer een
diaconale dag en naar het putje van Heiloo.
De overige geplande data voor de jongste jongerengroep zijn:
19 december, 27 februari, 24 april, 26 juni.
Al met al leuke en inspirerende bijeenkomsten waar zowel de
jongeren als de begeleiders van leren.
Heb je interesse, dan ben je altijd welkom eens een avond bij te
wonen.
Met hartelijke groet, Paul Liesker.
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Werkgroep Kerktoekomst REGIO
AMSTELLAND
De Rooms-Katholieke parochies in Amstelveen
en Buitenveldert hebben evenals de andere
kerken in Nederland te maken met een
teruglopend aantal actieve gelovigen. De zeven
parochies in
de regio hebben de handen ineengeslagen om zich gezamenlijk te
bezinnen op hun toekomst. Centrale vraag daarbij is hoe zij
ervoor kunnen zorgen dat er ook in volgende generaties een
actieve Rooms-Katholieke gemeenschap blijft bestaan. Op basis
van een door het pastoraal team geschreven visie hebben zij een
Werkgroep Kerktoekomst ingesteld, onder leiding van Mr.
C.C.L.M. Stevens, voormalig wethouder van Amstelveen en thans
lid van de Provinciale Staten van Noord Holland. De werkgroep
zal aan het eind van dit jaar een advies uitbrengen
over het samenvoegen van parochies tot één gemeenschappelijk
pastoraal verzorgingsgebied. Daarbij wordt tevens bezien welke
kerkgebouwen daarvoor in de toekomst nodig zullen zijn.
Sinds enkele jaren is in onze regio Amstelland een Regioraad actief
met daarin per parochie afgevaardigden van de volgende zeven
samenwerkende parochies: Heilige Anna, Heilige Geest, Zalige Titus
Brandsma (Amstelveen), Sint Augustinus, De Goede Herder
(Amsterdam-Buitenveldert), Sint Urbanus (Ouderkerk) en Sint
Urbanus (Bovenkerk).
Op 17 september 2008 heeft de Regioraad Amstelland in haar
vergadering besloten om een Werkgroep Kerktoekomst samen te
stellen. Deze werkgroep is opgericht om een advies te formuleren over
de toekomstige structuur van de regio en over de behoeften aan
kerkgebouwen binnen de Regio Amstelland. Het uitgangspunt daarbij
is de pastorale behoefte in de regio over 10 jaar, zoals door het
pastorale team is omschreven in twee notities: Pastoraat in
Amstelland. Op basis van deze visie van de pastorale zorg zal door de
werkgroep gekeken worden wat de behoefte is aan kerkgebouwen (in

aantallen en in financiële haalbaarheid) passend bij die pastorale zorg.
Tevens wordt onderzocht of er één bestuursorgaan met één pastoraal
verzorgingsgebied voor de gehele Regio Amstelland
mogelijk is.
De Regioraad Amstelland heeft hiermee de werkgroep een lastige taak
gegeven, maar heeft veel vertrouwen in de deskundigheid en wijsheid
van de werkgroep. De werkgroep bestaat uit één vertegenwoordiger
per parochie, onder voorzitterschap van Casper Stevens en wordt
bijgestaan door een externe secretaris. De werkgroep komt
onafhankelijk tot haar advies. In december 2008 zal de werkgroep dit
advies voorleggen aan de vice-voorzitters van de
parochiebesturen binnen de Regio Amstelland, die samen het
Dagelijks Bestuur van de Regioraad vormen. Na aanvaarding van het
advies door de Regioraad Amstelland zal het advies worden
voorgelegd aan de zeven parochiebesturen. Na goedkeuring van het
advies door de parochiebesturen zal de werkgroep vervolgstappen
ontwikkelen om te komen tot een realistisch tijdspad voor de
tenuitvoerlegging van de geadviseerde zaken. Deze eindrapportage
zal vermoedelijk in het voorjaar van 2009 bekend worden gemaakt en
aan het Bisdom worden aangeboden. De parochiebesturen zullen deze
eindrapportage vervolgens in hun parochie
bespreken.
18 september 2008
Namens de Regioraad Amstelland
Peter Verstraten Hans ten Rouwelaar
Voorzitter Secretaris/penningmeester
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Beste mensen,
Het vieren van de liturgie behoort bij de kerntaken van een vitale
geloofsgemeenschap. Het goed vieren van de liturgie maakt en houdt
de gemeenschap vitaal. Liturgie vraagt daarom om kundigheid en
zorgvuldigheid.
Op zaterdag 25 oktober 2008 willen wij u vragen aanwezig te zijn bij
een regionale liturgiedag van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags
15.30 uur.

Ook willen wij u vragen om uit deze tien mensen één iemand te
kiezen die in tien minuten
de stand van zaken, de
toekomstverwachtingen en mogelijkheden van het liturgisch leven in
de parochie kan weergeven. Deze bijdrage kan natuurlijk wel door
alle tien zijn voorbereid.
Om organisatorische redenen vragen we u ons voor zaterdag 4
oktober te laten weten met hoeveel en met wie u komt.
We hopen dat het een zinvolle en vruchtbare dag wordt ,

In het bijgesloten programma vindt u het waarom van deze dag en
een agenda.
De achtergrond van deze dag is deze:
- De parochianen zullen op steeds meer terreinen zelfredzaam
moeten worden om hun geloof te beleven en te vieren .
Liturgie betekent ‘werk van het volk”
- Kundigheid kunnen we beter in gezamenlijkheid opbouwen
dan iedere parochie voor zich. Nodig is een bundeling van
vrijwilligerskrachten.
- Zorgvuldigheid vraagt om een lange voorbereidingstijd die NU
moet beginnen en niet STRAKS.
- De rijkdom aan katholieke liturgie kent naast de
Eucharistieviering vele vormen van liturgie . We kunnen onze
rijkdom beter gebruiken.
Op een heel concreet punt willen we nader ingaan: het begeleiden van
uitvaarten. In de toekomst zal het steeds moeilijker worden een pastor
daarvoor te vinden. Uit ervaringen blijkt dat toegeruste parochianen
dat heel goed kunnen.
We zouden graag van iedere parochie alle betrokkenen en
geïnteresseerden ontvangen. De groep zou dan veel te groot zijn.
Daarom stellen we u voor om per parochie tien mensen af te
vaardigen die beleidsmatig en/of uitvoerend met liturgie bezig zijn .

De pastores van de regio Amstelland.

Programma Regionale Liturgiedag 25
oktober 2008 in de Ontmoetingsruimte
van de Titus Brandsmaparochie.
Doel van de dag:
Ochtendgedeelte
De zeven parochies van de regio wisselen ervaringen uit van de stand
van zaken nu en spreken hun verwachtingen uit naar de toekomst.
Welke liturgische krachten leven in onze parochies? Weekeindliturgie
– Jongerenliturgie – Gezinsvieringen – Uitvaartliturgie – Koren –
Werkgroepen, enz. .
Naast de Eucharistievieringen is er een rijke schat aan mogelijkheden.
Hoe gebruiken we die?
Kortom: de stand van zaken;
toekomstverwachtingen;
rijkdom aan liturgische mogelijkheden.
Middaggedeelte
Het aantal beschikbare pastores voor uitvaartliturgie neemt af. Hoe
kunnen we een groep parochianen vormen en toerusten om in de
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toekomst uitvaarten te gaan leiden? Ervaringen van elders kunnen ons
op het spoor zetten.
Luisteraar en inleider pastor J van Steen.
Gast van deze dag is mevr. Jos van Steen , pastoraal werkster in
Wormer. Zij neemt iemand mee van haar Pastoraatsgroep.
Agenda:
10.00 – 10.30: Inloop. Koffie.
10.30 – 10.45: Korte viering.
10.50 – 12.00: Per parochie :

de stand van zaken ;
toekomstverwachtingen;
rijkdom aan liturgie.

12.00 – 12.10: Zoempauze.
12.10 – 12.30: Reflectie op het gehoorde met als vraag:
Welke
momenten
van
en
aanzetten
zelfredzaamheid in liturgie hebt u gehoord?
12.30 – 12.45: Korte ronde voor opmerkingen.

tot

12.45 – 13.30: Lunchpauze.
13.30 – 14.30: Uitvaartliturgie door parochianen.
Door pastor Jos van Steen
- hoe kan dat? - wat is daarvoor nodig? –
- hoe begin je er aan?
- Ervaringen uit het veld.
Door een
parochiaan die dit reeds doet.
14.30 – 15.00: Reacties vanuit Amstelland op pastor van Steen en
haar medewerker.
15.00 – 15.15: Willen we zoiets in Amstelland? Hoe komen we ertoe?
15.15 – 15.30: Rondvraag en sluiting met gebed en lied.
Aan de parochiebesturen en - vergaderingen en – raden,
aan de beleidsgroepen liturgie;
aan de voorgangers in Woord - , Gebed – en Communievieringen;
aan leden van liturgische werkgroepen en commissies,
van de zeven parochies in regio Amstelland.

Speel-o-theek San Miguel in Chili.
Ik ben in de gelegenheid gesteld om een stukje te schrijven in Parochieblad
Sint Urbanus over het wel en wee van het speel-o-theken project “San
Miguel” in Chili.
Het is een goed moment om hierover iets te vertellen, omdat wij , mijn man
en ik, in december weer een bezoek brengen aan Chili en de diverse nieuwe
S-o-T gaan bezoeken.
Isabel Pineida, de voorzitter van de Stichting in Chili, kijkt vol verwachting
uit naar dit bezoek. Het zal ook een feest voor mij worden haar weer te
ontmoeten.
Het werk, hier in Nederland, bestond vele jaren in het inzamelen via scholen
en particulieren van goed educatief speelgoed, wat door een grote groep
mensen om mijn heen werd schoongemaakt, hersteld, geverfd, poppen aangekleed, kleertjes gemaakt, wiegjes
voorzien van beddengoed. Alle ontvangen puzzels werden gemaakt, opdat er
geen stukjes ontbraken. Dozen geplakt, kinderfietsjes, poppenhuizen,
blokkendozen enz. gerepareerd en al het speelgoed werd schoongemaakt.
Dit alles was meer werk dan menigeen denkt!
Daarna kwam de grote verzending, het inpakken in verhuisdozen die ik jaren
lang gratis kreeg van de Firma Saan via een inwoner hier uit Ouderkerk.
Ook zijn we rijk met de steun van heel veel trouwe donateurs, goede
doelen instellingen, de kerken in Ouderkerk en de Parochiële Caritas,
jaarlijkse KURK, Wereld Winkel, bedrijven, scholen en nog heel veel
anderen die ons trouw steunen.
Het laatste transport van dit speelgoed, 393 kilo is in november 2007
verzonden.
Ons bestuur heeft besloten, in overleg met Chili, dat dit de laatste zending is
geweest.
De kosten verbonden aan dit vervoer, zijn de laatste jaren steeds hoger
geworden.
Het is beter, dat het bestuur in Chili, voor dit geld zelf nu taal gebonden
speelgoed kan kopen. De bedrijven geven korting en er is geen vertaling
meer nodig en ….…. Alles is nieuw!
Het S-o-T project in Chili krijgt langzamerhand meer aandacht bij de
kinderbescherming, kinderopvang en andere gemeentelijke en sociale
organisaties die ook werken voor kansarme kinderen, die wonen in de
randsteden rond Santiago.
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Het huidige Chili wordt vaak als het voorbeeld genoemd van economische
vooruitgang en relatieve politieke stabiliteit. Tot aan het einde van de jaren
90 was Pinochet, die in 1973 een militaire staatsgreep pleegde, 17 jaar aan
de macht en opperbevelhebber van het leger.
Sinds 1990 worden er democratische verkiezingen gehouden en in 2006
werd voor het eerst een vrouwelijke president gekozen, Michelle Bachelet.
De economische groei gaat gepaard met een grote kloof tussen rijk en arm.
Chili kent een van de scheefste inkomensverdelingen van Latijns Amerika
en steeds meer mensen worden sociaal uitgesloten en vallen financieel
buiten de boot.
Hiervan zijn de kinderen de dupe en voor deze kinderen werken wij.
De Stichting in Chili blijft zich inzetten voor kinderen met problemen, in
samenwerking met andere hulporganisaties. De S-o-T werkt samen met de
basisscholen uit deze gemeente en fungeert als naschoolse opvang.
Kinderen komen dan niet op de straat, waar niets te leren is. De gemeente
San Miguel behoort tot de grotere probleemwijken.
Werkeloosheid, drugs, alcohol enz. enz.
Aan onze S-o-T is een maatschappelijk werkster verbonden en ook is het
mogelijk hulp te krijgen van een kinderpsycholoog.
In mei j.l. is er weer een nieuwe S-o-T geopend in Pichilemu, ongeveer 4
uur vanaf Santiago. Ook is er een nieuwe aanvraag in La Serena op een
basisschool.
Het is de bedoeling dat ik o.a. een bezoek breng aan deze locaties.
U ziet het toverwoord SPEEL-o-THEEK is niet meer weg te denken bij de
Stichting in Chili.
Wij hier in Nederland willen daarbij blijven helpen. Alleen kunnen wij
dit niet, daar hebben wij Uw steun bij nodig. Wij zijn op zoek naar
nieuwe donateurs.
Onze kinderen komen niets te kort, geef deze kinderen aan de andere kant
van de wereld ook een kans! Geweldig bedankt hiervoor!
Het bankrekeningnummer van de Stichting is:
Rabobank : 35.18.12.202.
Ook kunt u een gift overmaken op het rekeningnummer van de P.C.I.St..Urbanus
Rabobank : 35.18.01.162
Met vriendelijke groet,
Afra Vogel.

Wereldmissiemaand 2008
Waar twee olifanten met elkaar vechten, vertrappen ze het gras.
Oeganda staat centraal tijdens deze Wereldmissiemaand. Dit jaar vragen wij
aandacht voor de opbouw van de dorpen en de geloofsgemeenschappen in
het noorden van dat land. Bijna drie decennia lang is de bevolking daar
geterroriseerd door het guerillaleger van de godsdienstwaanzinnige Joseph
Kony. Dorpen zijn overvallen, geplunderd en in brand gestoken. Zo’n 2
miljoen mensen zijn weggevlucht uit hun dorpen en ondergebracht in
vluchtelingenkampen. Maar ook daar zijn ze niet veilig tegen overvallen. De
guerilla’s dringen de kampen binnen en kidnappen kinderen. Ze dwingen
hen als kindsoldaat tot onvoorstelbare gruwelijkheden.
Wereldmissiemaand wijst op de belangrijke rol die de lokale
katholieke kerk speelt bij de opvang van slachtoffers. De kerk zet zich in
voor de ex-kindsoldaten, die het uiteindelijk gelukt is om aan de
moordmachines te ontsnappen. Ze steunt ook de mensen in de
vluchtelingenkampen. Aartsbisschop John Odama trok verschillende keren
mee met de duizenden kinderen de elke nacht een veilige slaapplaats zoeken
in dorp of stad. Ook voor de regeringstroepen, die bescherming moeten
bieden, bleken de mensen niet veilig.
Ze worden ‘vertrapt’ tussen twee
olifanten. Dat beeld gebruikt de aartsbisschop
als hij de Verenigde Naties toespreekt om
aandacht te vragen voor het slepende conflict
in zijn land. De aartsbisschop speelt een
belangrijke rol bij de vredesonderhandelingen
met de guerilla’s, die in 2006 hebben geleid
tot een staakt het vuren. Sinds die tijd zwijgen
de wapens en kan voorzichtig met de
wederopbouw van de dorpen en de terugkeer
van de vluchtelingen begonnen worden. Ook
hierbij speelt de kerk een belangrijke rol.
Priesters en catechisten begeleiden de
teruggekeerde dorpelingen. Ze helpen mee bij
huizenbouw, het graven van vijvers voor visvangst en het opzetten van
kleine handeltjes. Maar ze vergeten ook de kerkopbouw niet. Gezamenlijk

13

gebed geeft kracht om het leven weer op te pakken. ‘Samen kerk zijn’ is
voor de Oegandezen van vitaal belang om een nieuwe toekomst mogelijk te
maken. Tijdens Wereldmissiemaand kunnen wij laten zien dat ook wij
wereldwijd ‘samen kerk’ willen zijn. Mogen we rekenen op uw gebed en uw
steun voor de lokale kerk van Noord-Oeganda?
Missio-Wereldmissiemaand
Giro 1566, Den Haag

Start van de Verkoop van de Algemene Missie- en Zendingskalender
2009
De 30ste editie van de kalender heeft als titel
meegekregen: Dromen van Vrede en
Verzoening. De kalender bevat dertien
kunstwerken van de Colombiaanse schilder
Jafeth Gomez. Hij wil graag dat mensen zijn
kunst begrijpen en schildert wat mensen diep in
hun binnenste hopen. Jafeth zegt: “Mensen
herkennen hun verlangen naar vrede en
verzoening in mijn schilderijen. Zij geloven
niet meer in geweld. We willen in vrede leven.
Ook in een wereld van geweld zoals in
Colombia, kun je de keuze maken voor vrede. Het is wel een vrede waaraan
je moet blijven werken. Ik doe dat als kunstenaar.”

Lieve mensen,
Het doet ons genoegen om u en jullie uit te nodigen voor het eerste
kerkcafé van dit seizoen!
Op vrijdag 3 oktober a.s. gaan de
deuren open voor weer een avond
gospel.
Opnieuw zal Nelleco Aalders ons
helpen met (in-)zingen en de
begeleiding op de piano verzorgen.
Missie Biellie Dee Luewis zal met haar speciale stemgeluid ons
meenemen in de sfeer van de gospels.
De vorige keer, in februari jl., hebben heel veel gasten van het café
genoten van de gospelavond. We hopen oprecht dat dat nu weer het
geval zal zijn.
Laat ik het nog maar eens zeggen: leeftijd speelt geen rol. Iedereen is
welkom. Zingen is een prachtige manier om energie in beweging te
zetten, om je op te laden, om emoties te kunnen uiten.
De deur gaat open om 19.45 uur. De koffie en de thee zijn dan klaar.
Graag tot dan.
Hartelijke groet, namens Peter, Jan en Huibertje, Marja de Boer

De platen bevatten vooral afbeeldingen van ‘abrozos’: omhelzingen. Dat is
wat de mensen in Colombia volgens Jafeth nodig hebben: liefde, vertrouwen
en vrede.
De prijs van deze fraaie kalender bedraagt 6,50 Euro. U weet dat met de
verkoop van de MZK het werk van onze missionarissen wordt gesteund met
allerlei projecten. Voor u zelf een fraai geschenk, maar het is zeker ook een
fraai cadeau voor iemand die u na staat. De kalender wordt u achter in de
kerk te koop aangeboden. En wel op 28 september, wereldmissiedag voor
kinderen, en op wereldmissiedag 18 en 19 oktober. Tevens is deze fraaie
kalender te koop aan de pastorie en wel op maandagmiddag van 2 tot 4 uur
en donderdagochtend van 9 uur tot half 12.
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Kerk en jodendom.

Tegenwoordig worden de gebeden veelal verricht voordat men gaat
slapen.

Grote, ontzagwekkende dagen
In bijna alle culturen waarin men een zonnekalender kent, wordt
eenmaal per jaar Nieuwjaar gevierd. Er wordt even pas op de plaats
gemaakt. De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is een
moment dat uitnodigt tot terugblikken en vooruitkijken. En dat gaat
gepaard met rituelen en met feesten. In veel culturen valt het begin
van het nieuwe jaar in het voorjaar, wanneer de natuur weer tot leven
komt. Wij vinden daarvan sporen in de christelijke liturgie: de
Veertigdagentijd is een periode van inkeer en bezinning en
tegelijkertijd een voorbereiding op het Paasfeest, het feest van de
overwinning op de dood. In de civiele westerse samenleving wordt
Nieuwjaar midden in de winter gevierd, op het moment dat de zon
over zijn dode punt heen lijkt te zijn en weer aan kracht wint.
Begin van de herfst
Ook de joden vieren één keer per jaar Nieuwjaar en wel aan het begin
van de herfst, op het moment waarop de natuur lijkt te sterven.
Enigszins tegendraads! Maar tegelijkertijd is het typerend voor een
volk en een godsdienst die de hoop als fundament hebben: juist
wanneer de natuur sterft, wordt de hoop op nieuw leven gewekt.
Het joodse Nieuwjaar maakt deel uit van een periode van Tien
Dagen, de eerste tien dagen van de maand Tisjri (september/oktober:
in 2008 van 30 september t/m 9 oktober), die ‘ontzagwekkende dagen’
worden genoemd. Nieuwjaar is de eerste van die dagen. Op die dag
wordt de schepping van de wereld herdacht. Nieuwjaar geldt als de
geboortedag van de schepping. Maar het is eveneens de dag waarop de
Schepper van de Wereld de balans opmaakt van zijn schepping, een
oordeel geeft over de stand van zaken. Het is daarom tevens de dag
van het oordeel, de dag waarop niet alleen God, maar ook de mens de
balans opmaakt. Een ernstige dag.
Op het joodse Nieuwjaar volgen tien dagen van inkeer waarop
men bijeenkomt om God vergeving te vragen voor zijn zonden. In het
verleden gebeurde dat vaak vóór zonsopgang.

Grote Verzoendag
De grote, ontzagwekkende dagen – en daarmee in zekere zin de
Nieuwjaarsperiode – worden afgesloten door het feest van Grote
Verzoendag op 10 Tisjri (in 2008 op 9 oktober). Er wordt
vierentwintig uur gevast. Tijdens de diensten in de synagoge belijden
de joden hun zonden en ze vragen God om vergeving. Tijdens de
middagdienst wordt het zestiende hoofdstuk van het boek Leviticus
gelezen waarin beschreven wordt hoe de hogepriester de tempel van
Jeruzalem binnenging en de aanwezigen werden bevrijd van hun
zonden: deze werden op de kop van een bok gelegd, de zondebok, die
vervolgens, met zonden en al, in de woestijn werd losgelaten.
Na Grote Verzoendag is het oude jaar definitief voorbij en is
het nieuwe begonnen. En vijf dagen later – op 15 Tisjri (in 2008 op 14
oktober) – begint het Loofhuttenfeest, van oorsprong een vrolijk
oogstfeest, dat een week duurt.
Gerard Rouwhorst
KRI, werkgroep Liturgie en Pastoraat
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Beleef de spiritualiteit van Advent en Kerst
Informatie voor de redactie van het parochieblad.
De KRO Werkplaats voor de Ziel is een ontmoetingsplaats waar
omroeppastor Joke Litjens eigentijdse inspiratie biedt vanuit de
katholieke traditie. Rondom de thema’s van Advent en Kerst leidt zij
in december een drietal bijzondere activiteiten. Voor iedereen die de
spiritualiteit van deze periode wil beleven.
Voor informatie en aanmelden: KRO servicelijn 0900 – 1304 en via
www.extra.kro.nl/werkplaatsvoordeziel
Workshop De rijkdom van Advent en Kerst
Advent en Kerst zijn belangrijke spirituele periodes. Door de drukte
van de feestdagen kan díe rijkdom verloren gaan. Deze workshop
geeft u handvaten om ook de spirituele dimensie van deze tijd te
beleven. We werken met het spirituele dagboek ‘Fluisteringen van
Licht’ van Christine de Vries.
20 november Den Haag, 27 november Utrecht.
Adventretraite
Thema: Raken aan het verlangen naar God.
Waar sta ik op mijn geestelijke weg? Wat houdt mij af, waardoor kom
ik op zijpaden? Vier dagen raken aan het verlangen naar God.
Persoonlijke begeleiding tijdens de retraite is mogelijk. Vooraf vindt
een persoonlijk gesprek plaats met Joke Litjens.
8 t/m11 december Abdij Egmond-Binnen
Open kaart wandeling
Wandelen door een mooi natuurgebied. De wandeling staat in het
teken van de advent, waar onderweg met elkaar over gesproken kan
worden. De middag begint met een speciaal open kaart moment door
Joke Litjens.
14 dec. Omgeving Zeist

Parochiële Caritas

Mw.W.Out

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

4964469

4967466

Jongerengroep

Mw..Jansen &
Dhr. Ph.Kint

4722220
4961320

Communiewerkgroep

Mw.B.Harte-Keizer

4964941

Vormselwerkgroep

Mw.Jansen

4722220

Koor Elckerlyc

Dhr.H.Out

4964469

St. Caeciliakoor

Dhr.M.v.d.Linden

4961635

Bezoekgroep

Dhr.W.Schreurs

4961890

Raad van Kerken

Secretariaat: Mw.H.Alberts

4964139

Lay-out parochieblad

Berny van Wieringen
Bernyvanw [at] hotmail.com

4964175

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler

4965733

Stencilbureau

4961255
4961749

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

Verhuur Elckerlyc gebouwtje

Dhr. en mevr. Kouwenhoven

Verhuur parochiehuis (kosterswoning): via secretariaat

4961288
4961320

R.k.Begrafenisvereniging “Antonius de Kluizenaar”
Kerkhof

Dhr.R.Cerpentier.

4961853

Uitvaartleiders

R.v.d.Velde v.h. J Bouwens
Baambrugge
0297-583448
Spierings, Kok en Lemkes
Amsterdam
6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.
Bankrekening 35.18.01.855
Postrekening 6259845 t.n.v.
Kerkbijdrage:
Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535
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