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Zie achterzijde van de Brug.

Het is in dit vak soms hollen of stilstaan en dan realiseer je je net in
een hele drukke week dat ook het parochieblad geschreven moet
worden. Alles wat je goed wilt doen, vergt tijd en energie. Je wilt en
mag er niet de kantjes van aflopen, maar soms betrap ik mezelf er op
dat ik aan sommige zaken op een bepaald moment meer aandacht zou
willen besteden en er niet aan toekom. Ik zou nog even die en die
uitgebreid willen spreken, of diegene bezoeken die al een tijdje in
mijn agenda staat, of die en die bellen, een vergadering goed
voorbereiden enz. U herkent het vast wel. Het kost discipline om
prioriteiten te stellen, maar tevens grenzen aangeven wat wel en wat
niet kan.
Hoewel ik liever het moment van nu leef en ook graag vooruit kijk,
wil ik toch even terugblikken en uiteraard even vooruitblikken.
Terugblikken naar de startviering…….Goed bezocht en fijn dat de
drie koren muzikaal van zich lieten horen. In de viering ontvingen
Riet Jansen en Bets Harte de parochiepenning voor bewezen diensten
in de parochie. In de tuin was het vanouds weer gezellig elkaar te
ontmoeten en te spreken. En alles liep perfect dankzij de inzet van
weer heel veel mensen. Dit jaar had ik er vanwege mijn sabbatverlof
geen omkijken naar. Dank allen voor de inzet!
Een kritisch geluid vernam ik dat de uitleg over grond, gebouwen,
toekomst en op welke wijze het bestuur er in staat slecht verstaanbaar
was vanwege het ontbreken van een geluidsinstallatie. We proberen er
de volgende keer rekening mee te houden, maar zeker zullen deze
plannen een vervolg krijgen.
Jammer was het ontbreken van jonge gezinnen ondaks de
uitnodigingen. Juist voor hen is de toekomst van onze gemeenschap
zo belangrijk. Kunnen we blijven voortbestaan? Hoe ziet de toekomst
er uit met te veel kerkgebouwen en te weinig kerkgangers? Wat zou ik
graag met hen het gesprek aangaan waar hun wensen en interesses
liggen. Wat voor rol kunnen kerk en geloof in hun leven spelen? Wat
kunnen wij als parochie nog betekenen voor jonge mensen? We
hebben toch een prachtige traditie door te geven en de verhalen van
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een God die op mensen, op ons, betrokken is. Waarom houdt de
interesse na de 1e Communie vaak op? Druk? Andere prioriteiten?
Veel vragen, maar wie geeft het antwoord?
En even vooruitblikken……..De regiovorming vraagt veel
inzet en energie van alle pastores en besturen. Dat we samen moeten
werken is een gegeven dat ons door het bisdom wordt opgelegd. Op
welke wijze dit moet gaan gebeuren is nog niet helemaal helder, want
zeven parochies in één regio, betekent zeven verschillende identiteiten
bij elkaar zien te krijgen. En het is en blijft een gegeven dat Ouderkerk
in de regio behoorlijk aan de rand ligt met een uitgestrekt parochieel
gebied, gescheiden door de Amstel. Wel is al bekend dat er regionaal
gevormd gaat worden en wel op 9 mei 2010. De jongeren die in
aanmerking komen voor het Vormsel (14/15-jarigen) zullen in oktober
persoonlijk worden aangeschreven. Op andere gebieden wordt
samenwerking gezocht en moeten we onszelf de kans geven hierin te
groeien. Maar er is nog een lange weg te gaan……
In dit parochieblad een oproep voor de ouders van de 1e
communicantjes. Ook voor de 1e Communieviering is al een datum
bekend en wel 18 april 2010. Zoals u weet is Bets Harte gestopt met
haar werk in de werkgroep 1e Communie. Vanaf deze plek de vraag of
er iemand bereid is Karin Lötters en mij te helpen met het opstarten en
voorbereiden van de 1e Communicantjes. Het is echt broodnodig om
een en ander gestroomlijnd te laten verlopen tijdens de voorbereiding.
Het kost enige tijd en energie. Uiteraard niet maandenlang, maar wel
enige weken achter elkaar. Wie, o wie biedt zich aan om vanaf januari
10 maandagmiddagen achter elkaar te helpen?
Verder in dit blad de aankondiging van het
woensdagochtendgebed. Een initiatief van de Raad van Kerken dat
hopelijk weerklank gaat vinden bij iedereen die in deze vaak drukke
tijd behoefte heeft om de dag in rust en stilte te beginnen. Tijd?
Prioriteit? Kwartiertje voor God? Gun het u zelf!
Een hartelijke groet
Kiki Kint, pastoraal werkster

Oecumenisch Woensdagochtendgebed , Urbanuskerk en
Amstelkerk, Ouderkerk
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het
bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke
leven, is er vanaf nu iedere woensdagmorgen in onze fraaie kerken
een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te
ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:
Er is slechts één moment in de tijd waarop het essentieel is te
ontwaken,
Dat moment is nu.
Hoe verlang ik te zien
Tussen de morgenbloemen
Het gelaat van de Vriend.
Ik zocht mijn ziel en mijn ziel kon ik niet zien.
Ik zocht mijn God en God ontweek mij.
Ik zocht mijn naaste en vond hen alle drie.
Stilte, branden van wierook, aansteken van de Paaskaars, gebeden en
de Schriftlezing van de dag, zingen van een Taizé-lied, moment van
inkeer en verstilling en zegen, zo ongeveer is de vorm van dit moment
van stilte en inkeer. De vorm is geënt op het traditionele getijdengebed
van onze kerk, maar tegelijkertijd zo open mogelijk gemaakt naar
onze tijd toe. We hopen dat ieder dit op zijn of haar eigen wijze zal
beleven.
Vanaf 8.30 uur is de deur van de kerk open, klokslag 8.45 begint het
ochtendgebed, dat ongeveer een kwartier duurt, tot 9.00 uur.
Afwisselend is het in de Amstelkerk en de Urbanuskerk: de oneven
maanden in de Amstelkerk (hoofdingang) , de even maanden, in de
Urbanuskerk (via de pastorie).
Wees welkom, probeer het eens, maak een klein gaatje in de week
vrij, vlak voordat je naar je werk gaat, of nadat je de kinderen naar
school hebt gebracht….
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Dit is een initiatief van de Raad van Kerken Ouderkerk, gedragen door
de pastores Kiki Kint en Jos de Heer die zullen voorgaan in deze
ochtendgebeden.

spreken. Maria is de grootste heilige, omdat God haar heeft
uitverkoren Jezus, de Zoon van God, in haar schoot te mogen
ontvangen. Zo is haar grote genade ten deel gevallen.

Kiki Kint en Jos de Heer
Bij al onze gebeden moet uiteindelijk God het doel zijn, want aan
Hem alleen komt alle aanbidding, eer en glorie toe. Met klem en
nadruk zij gezegd, dat Maria en de andere heiligen niet mogen worden
aanbeden! We mogen ze alleen vereren en hulde brengen. Maria's
leven was éénvoudig en op God gericht. Dat geldt trouwens voor alle
heiligen en zaligen.

DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG
" … volhardt in het gebed." (Romeinen 12,12)
De maand oktober is in de Rooms-Katholieke traditie de
rozenkransmaand. Met het bidden van de rozenkrans eren we Maria
als de moeder van Jezus en vragen om haar voorspraak bij God. Niet
de rozenkrans als gebedssnoer is een juweeltje, maar het gebed op
zich! Het rozenkransgebed is één van de kostbare parels uit de
gebedsschat van de Kerk. Hééft u een rozenkrans? Bidt u de
rozenkrans? Bidden is het ademen van de ziel.

Voor alle mooie en zeer waardevolle gebedsoefeningen uit de RoomsKatholieke traditie, geldt het sleutelwoord: bidden. Wanneer we
bidden, verheffen we ons hart tot God. We treden met Hem in contact
en spreken met Hem. De prachtige gebeden uit de Traditie moeten de
gelovigen aansporen vaak en regelmatig te blijven bidden. Wanneer
we minder volhardend of zelfs helemaal niet meer bidden, zal ons
contact met God verwateren. We kunnen rechtstreeks tot God bidden,
maar we mogen ook de heiligen vragen of ze voor ons ten beste willen

Het rozenkransgebed is een beschouwende wijze van bidden. Tijdens
het bidden van de Weesgegroeten overwegen we namelijk de
'geheimen', de heilsfeiten uit het leven van Jezus en Maria: het zijn de
blijde, droevige en glorievolle momenten. Het Evangelie in
zakformaat zou men kunnen zeggen. Ieder tiental Weesgegroeten
begint telkens met het 'Onze Vader' (op de grote of afzonderlijke
kraal) en eindigt met het 'Eer aan de Vader' (op de volgende grote of
afzonderlijke kraal). Het kruisje van de rozenkrans is het begin van het
rozenkransgebed waaraan de geloofsbelijdenis gebeden wordt: "Ik
geloof in God ... ". We eindigen de rozenkrans met het trinitarische
lofgebed "Eer aan de Vader ... " . Zoals we kunnen zien, blijft God
centraal staan, zoals Hij ook centraal stond in het leven van Maria,
Jozef en alle andere heiligen die we aanroepen met: "Bidt voor ons."
Volhardend gebed vereist een zekere discipline, die gegrond is in
oprechte en ware liefde tot God. Die liefde voor Hem wekt in ons hart
een zeer sterk verlangen om heel dicht bij Hem te mogen zijn. Maria
heeft tijdens haar aardse leven God het intiemst ervaren. Telkens
wanneer we bidden, drukken we daarmee uit dat we heel dicht bij God
en het Hemels Hof willen toeven. "U rozenkrans bemin ik, reeds van
mijn vroegste jeugd. Ik zal u nooit verlaten in droefheid of in vreugd
... ". Blijf bidden in alle levensomstandigheden!
Eric Mengerink
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Oktober: rozenkransmaand

Oktober wereldmissiemaand
Missie-Zendingskalender en Kunstkalender 2010
Jyoti
Sahi
De Missie-Zendingskalender van 2010 heeft als titel ‘Dialoog met het
Penseel’ en bestaat uit twaalf prachtige schilderijen van Jyoti Sahi.
Het zijn beelden die de plaats weergeven van het christendom in een
hindoeïstisch universum. De Indiase kunstenaar Jyoti Sahi toont Jezus
als licht van de wereld en als leraar van mensen. Al lange tijd
proberen christenen in India het christendom te verzoenen met de
heersende Hindoecultuur.
Met zijn kunst wil Jyoti Sahi een bijdrage leveren aan de dialoog
tussen
christendom
en
Hindoeïsme.

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. Het
bovenstaande stukje van Eric Mengerink maakt ook duidelijk
waarom!
Mevr. Bernadette Stronkhorst zal als vanouds deze gebedsbijeenkomsten leiden en wel iedere woensdagavond in oktober om
19.30 ’s avonds in de stilteruimte. Wij zijn haar dankbaar dat ze dit
weer op zich wil nemen. Dat voelt vertrouwd aan. Samen met het
ochtendgebed op de woensdagochtend kan en mag deze dag midden in
de week een dag van bezinning zijn. Gun u dit zichzelf.
De eerste keer dus op 7 oktober. Vervolgens op 14, 21 en 28
oktober.

Ze zijn er dus weer.
De Missie-Zendingskalender kost € 6,50 per stuk. Ze zijn te koop op
zondag 4 oktober , wereldmissiedag voor kinderen en op
Wereldmissiedag wat we vieren in het weekend van 17 en 18
oktober. Mooi om zelf te
genieten, mooi om cadeau
te geven! Verder zijn deze
prachtige kalenders te
verkrijgen aan de pastorie
op maandagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur en op
woensdag
en
donderdagochtend
van
9.00 tot 11.30 uur als het
secretariaat is geopend.

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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War Child collecte op Wereldmissiedag voor Kinderen
Op 4 oktober a.s. is het Wereldmissiedag voor Kinderen en uw PCI
heeft besloten de diaconale collecte op die dag te bestemmen voor
War Child Nederland. War Child Nederland is een onafhankelijke
humanitaire stichting, die investeert in een vreedzame toekomst voor
kinderen die getroffen zijn door oorlog. War Child International is een
netwerk van onafhankelijke organisaties die over de hele wereld
werken om oorlogskinderen te helpen.
Het doel van War Child is het weerbaar maken van oorlogskinderen
door:
• Psychosociale programma’s waarbij creativiteit en sport wordt
ingezet om de psychologische en sociale ontwikkeling , en het
welzijn van kinderen te versterken;
• Creatieve en sportieve programma’s die gericht zijn op het
bijeenbrengen van kinderen die door oorlog uiteengedreven
zijn, met als doel bij te dragen aan een vreedzame
samenleving;
• Activiteiten die maatschappelijk draagvlak creëren en steun
genereren voor de problematiek van kinderen in
oorlogsgebieden.
War Child Nederland zet zich in voor kinderen ongeacht hun
religieuze, etnische of sociale achtergrond.
Indien u niet in staat bent om op 4 oktober a.s. de gezinsviering bij te
wonen, maar u wilt War Child toch ondersteunen, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op de RABO-rekeningnummer 16 63 66 366
t.n.v. War Child Nederland of naar de bankrekening van uw PCI,
rekeningnummer 3518.01.162 bij de RABO te Ouderkerk onder
verwijzing van “War Child”. Uw PCI zorgt dan dat uw bijdrage bij
War Child terecht komt.
Uw PCI hoopt dat u deze collecte ruimhartig wilt ondersteunen om het
leven van oorlogskinderen te verbeteren en dankt u bij voorbaat voor
uw bijdrage.
Namens de PCI, Nico van Wieringen

Missio richt blik op Bougainville in de Stille Oceaan
Wereldmissiemaand 2009 steunt parochies wereldwijd
Kijk voor meer informatie op www.missio.nl.
Bougainville! Paradijselijk oord of vergeten eiland in een uithoek van
de wereld? In de jaren negentig werd er een bloedige burgeroorlog
uitgevochten, die aan 20.000 mensen het leven kostte. Sinds het
vredesakkoord van 2001 wordt gewerkt aan de wederopbouw van het
eiland. De katholieke kerk speelt daarin – onder leiding van de
Nederlandse missiebisschop Henk Kronenberg – een belangrijke rol.
Tijdens Wereldmissiemaand halen parochies wereldwijd geld
op voor parochies elders in de wereld die het minder breed hebben.
Dit jaar richt Missio Nederland de blik op de kansen en zorgen van de
Kerk in Bougainville, een eiland in de Stille Oceaan. Tijdens een 10
jaar durende burgeroorlog over koper- en goudmijnen heeft het eiland
onafhankelijkheid nagestreefd. Nu is het een autonome provincie van
Papoea Nieuw-Guinea met ongeveer 180.000 inwoners.
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de wederopbouw. Al is
dat niet makkelijk. De infrastructuur op het eiland is slecht en de
werkeloosheid groot. Met tal van projecten proberen bisschop
Kronenberg en zijn mensen te helpen. Zo is er een fabriekje opgezet,
dat kokosolie produceren. De ‘wonderolie’ doet dienst als
geneesmiddel, zonnebrandcrème en brandstof voor auto’s.
Het bisdom is ook de drijvende kracht achter een aantal
gezondheidscentra, die iets proberen te doen aan de slechte
hygiënische omstandigheden in het binnenland. Ook is er een speciaal
Aids-preventieprogramma. De zusters van Nazareth – een eigen
inlandse congregatie – houden zich bezig met ziekenzorg, onderwijs
en de opvang van binnenlandse vluchtelingen. Zuster Catherine is het
boegbeeld van Wereldmissiemaand 2009. “Veel vaders zijn dood of
weg,” zegt ze. Wij vangen moeders en hun kinderen op. Wij kunnen
ze hier een vredig thuis geven en de kinderen naar school laten gaan.”
Daarnaast zorgt het bisdom ook voor de opvang van de mensen, die de
omliggende atollen moeten verlaten vanwege de stijgende zeespiegel.
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Al sinds de jaren zeventig werkt het bisdom Bougainville
actief aan de vorming van parochievrijwilligers. Onder het motto
‘Yumi yet i sios’ (Wij zijn de kerk) leiden ze onder meer de
parochievergadering, geven ze catechese en bezoeken ze de zieken.
Bougainville staat al jaren bekend als het ‘bisdom van de leken’. Een
belangrijk project in de parochies van Bougainville is bible-sharing.
Dit betekent letterlijk: de bijbel delen. Het is een pastorale methode,
waarbij mensen in kleine christelijke gemeenschappen bij elkaar
komen om samen de bijbel te be-leven. “Het is een manier om Gods
Woord toe te passen op het dagelijks leven,” zegt bisschop
Kronenberg. De kerk wordt levend doordat iedereen zijn eigen
talenten inbrengt en anderen daarin laat delen.
Parochies in Nederland worden tijdens Wereldmissiemaand
2009 ook gevraagd om te delen. Op Missiezondag 18 oktober kunt u
uw verbondenheid met parochianen elders in de wereld laten zien.
Steun de projecten van Missio. Help parochies wereldwijd. Steun de
collecte in de kerk of maak uw bijdrage over op giro 1566 Missio
Wereldmissiemaand, Den Haag.
Op missiezondag, 18 oktober, een feestelijke viering in de kerk.
Uiteraard zullen we aandacht besteden aan de missie, het
onderwerp van die dag en de verkoop van missiekalenders.
Bijzondere aandacht willen we in deze viering ook schenken aan
mevrouw Catrien de Kuiper die dit jaar 50 jaar (!) betrokken is
op allerlei gebieden omtrent missie. Voor haar een reden om er
een punt achter te zetten en in een Eucharistie dankbaar terug te
zien op het vele werk dat ze heeft verzet samen met vele
Ouderkerks. Wie kent niet de Stichting Albanië? Wie heeft er niet
eens ooit geholpen met een inzameling van goederen, geld
gedoneerd, mee geholpen aan de bouw van het onderkomen in de
pastorietuin war goederen werden opgeslagen of zelfs mee geweest
naar Albanië. 18 oktober is een mooie gelegenheid om samen met
Catrien de Kuiper mee te vieren en haar persoonlijk te spreken na
de viering!

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:
Maandagavond 23 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. Wij kunnen u nu al melden dat de 1e
Communieviering op zondag 18 april 2010 zal plaatsvinden.
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.K. Lötters Heemraad 3 tel: 4965733

----------------------------------------------------------Achternaam: ………………………………………................
Voornaam kind: ……………………………………………...
Adres: …………………………………………………..........
Tel: ……………………………………………………..........
Mail adres ……………………………………………………
Op 23 november kunnen jullie ons met ...... persoon/ personen
verwachten.

Eerste Communie
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LITURGIE AGENDA

OKTOBER 2009

Datum Tijd

Voorganger

26-09 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

27-09 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

03-10 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

04-10 10.00 uur

Pastor K. Kint

Gezinsviering

10-10 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

11-10 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

17-10 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

18-10 10.00 uur

Pastoor Geurts

Eucharistieviering

24-10 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

25-10 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

31-10 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

01-11 10.00 uur

Pastor K. Kint

Gezinsviering

02-11 19.30 uur

Pastor K. Kint

Woord en Communie

Bijzonderheden

26e zondag door het jaar

Wereld missiedag voor kinderen

Muzikale invulling

Caeciliakoor

‘t Kwetternest

28e zondag door het jaar

Caeciliakoor

Wereld missiedag

Caeciliakoor

30e zondag door het jaar

koor Elckerlyc

Allerheiligen

’t kwetternest

Allerzielen
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Familieberichten
Door het doopsel werd in onze geloofsgemeenschap
opgenomen
Eline Agatha Cornelia
dochter van Otto Vriend en Sabine Vriend-Bosma,
Reijgershof 39

In Memoriam
V
Op 1 september overleed op 92-jarige leeftijd in het Zonnehuis te
Amstelveen Margartha Boomars van der Poel, weduwe van Cornelis
Boomars. Op 7 september was de uitvaart waarna zij is begraven in
het familiegraf op ons kerkhof. Moge zij nu weer verenigd zijn met
haar echtgenoot in de vreugde van de Heer.

V
Op 13 september overleed geheel onverwacht op de leeftijd van 77
jaar, Joop Meester, weduwnaar van Els Timmer. Samen met zijn
vrouw en kinderen bouwde Joop een prachtige slagerij op in de
Amsterdamse Poort. Joop was een echte familieman, dol op zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen. De dood van Els liet een grote
leegte achter maar optimistisch als Joop was, bouwde hij weer op
geheel eigen wijze een nieuw leven op en vond nieuw levensgeluk bij
Coos Kramer. Belangstellend, luisterend en meelevend als hij was, zal
hij heel erg gemist worden door zijn partner, kinderen en
kleinkinderen. Na een drukke uitvaart op 24 september werd Joop
bijgezet in het graf van zijn vrouw op ons kerkhof. De nabestaanden
wensen we veel kracht toe dit verlies te dragen.

V

Op 15 september overleed op 81-jarige leeftijd Sophie Kea
woonachtig in de polder, Waver 37. Haar gehele, arbeidzame leven
heeft zij doorgebracht op die plek. Als jongste dochter op de boerderij
Mariabouw, later samenwonend en werkend met broer Ko. “Haar
leven was de polder”, zo stond er op de rouwkaart. Sophie was
misschien wel de polder zèlf in alle facetten waarin dit weidse
landschap zich kan voordoen.
De laatste tijd nam haar gezondheid af. Het sacrament van de zieken
schonk haar de rust en de vrede afscheid te nemen van haar aardse
leven. Tevreden en kalm is zij overleden.
Na de uitvaart die plaatsvond op 19 september is Sophie bijgezet in
het familiegraf op ons kerkhof. Moge zij thuis zijn bij haar Schepper
die zal voltooien wat Hij ruim 81 jaar geleden met haar begonnen is.

Katholieke jongeren: durf te leven!
Zondag 8 november vindt in de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch de
Katholieke Jongerendag (KJD) plaats: dé jaarlijkse landelijke
ontmoetingsdag voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar.
De dag wordt georganiseerd door Jong Katholiek in opdracht van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ruim 2500 tieners en jongeren
worden verwacht op alweer de vijfde editie van deze landelijke
jongerendag.
Het thema van de KJD is dit jaar ‘Durf te leven!’. Met een inspirerend
programma worden de jongeren uitgedaagd om aan deze oproep
gehoor te geven. Vele aspecten van ‘leven’ zullen op interactieve
manieren naar voren komen gedurende de dag. De bekende RKKpresentator Leo Feijen en pastoor Marc Timmermans zijn als
gastsprekers aanwezig. De artiest William Waxlie zal de dag muzikaal
omlijsten. Naast het jongerenprogramma (16-30 jaar) wordt er weer
een apart programma voor de tieners (12-15 jaar) georganiseerd met
een afwisseling van actieve en verdiepende momenten. De dag wordt
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traditiegetrouw afgesloten met een eucharistieviering. De KJD kan
met recht het jaarlijkse hoogtepunt van de ‘jonge’ katholieke Kerk
genoemd worden.

Gezinsdienst

Verschillende bisdommen organiseren busvervoer naar de KJD. Meer
informatie hierover is te vinden op de KJD website en bij de
afzonderlijke bisdommen. Toegangskaarten voor de KJD zijn vooraf
te bestellen via internet. In de voorverkoop zijn de kaarten € 8,- per
stuk, aan de kassa is de toegangsprijs € 10,-. Voor meer informatie en
het bestellen van toegangskaarten kijk op: www.jongkatholiek/kjd.

Zondag 4 oktober

Marieke van Donselaar

Werledmissiedag voor kinderen
Pastor K. Kint gaat in deze viering voor
o.l.v.
Laurens de Boer
zingt het Kwetternest weer vrolijke noten

Actie Kerkbalans 2009
De stand per eind september 2009 is € 45.590,-.
Mede dankzij een hele mooie parochiebijdrage die wij in augustus
mochten ontvangen, hebben wij de jaaropbrengst van vorig jaar
ad € 45.913,- al bijna geëvenaard. Met nog drie maanden te gaan
verwachten wij, met de trouwe periodieke gevers en met degenen die
hun bijdrage nog zullen overmaken, een goed resultaat.

Bloemenoffer
Het jaarlijkse bloemenoffer heeft het mooie bedrag opgeleverd van
€ 3.054,-. Aan alle gulle gevers onze hartelijke dank. Het is altijd een
groot genoegen onze kerk zo mooi in de bloemen te zien staan.
Vanaf de maand mei zijn vrijwilligers onder aanvoering van Truus
Kouwenhoven en Nel Drubbel in de weer geweest om met de
collectebus uw giften in te zamelen. Graag willen wij onze waardering
voor deze inzet uitspreken.
Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

~~ iedereen is hierbij weer van harte welkom ~~
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Urbanus Lunchtijd Concert.
Gesprek bij de koffie.
Het eerstvolgende Urbanus Lunchtijd Concert in de St. Urbanuskerk te
Ouderkerk a/d Amstel vindt plaats op vrijdag 23 oktober 2009 tussen
12.30 en 13.00 uur.
In dit concert kunt U zowel oude als nieuwe klanken beluisteren.
Jacob Lekkerkerker zal op het orgel werken van Johann Sebastian
Bach (1685-1750) en John Stanley (1713-1786) vertolken
Daarnaast zal hij samen met Samuel Oduguwa (Afrikaanse percussie)
zowel op het orgel als op de piano improviseren. Alleen al door deze
combinatie van piano en klassiek kerkorgel met Afrikaans slagwerk
kunnen de bezoekers rekenen op een verrassend concert.
Jacob Lekkerkerker studeerde Orgel / Improvisatie aan het Koninklijk
Conservatorium bij Jos van der Kooy, rondde zijn studie in 2005 af en
studeerde daarna enige tijd bij Ewald Kooiman. Hij is als organist
verbonden aan de Gemeente van de Oude Kerk te Amsterdam.
Daarnaast werkt hij als docent aan de kunstacademie in Den Bosch en
aan het Utrechts Conservatorium. Hij zoekt als musicus graag de
dialoog, niet alleen met andere musici, maar ook met dansers, acteurs
en beeldend kunstenaars.
Samuel Oduguwa is civiel ingenieur. Hij heeft diepgaand studie
gemaakt van Afrikaanse muziek. Hij maakt deel uit van een reeks
Afrikaanse percussiebands, waaronder de groep Afrika 2000. Hij
bouwt zelf instrumenten, geeft veelvuldig workshops Afrikaanse
percussie en treedt veel op in uiteenlopende contexten en formaties in
binnen- en buitenland.

Op donderdag 29 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.
Woensdag 7 oktober om 13.00.uur
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
.
Je bent van harte welkom.!!!

Bericht van de redactie:
De kopij voor het Parochieblad novemver
kunt u inleveren t/m
dinsdag 20 oktober
bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com
Kopij het liefst inleveren per mail.

De toegang tot dit Lunchtijd Concert is gratis.
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Impulsdag Jodendom 15 oktober:
Joodse rituelen in het dagelijks leven.

zal een workshop over rituelen rondom de geboorte en het sterven
geven.

Op 17 januari 2010 wordt voor de derde keer de Dag van het
Jodendom georganiseerd. Deze dag wil katholieken aanzetten tot
bezinning op en studie van de Joodse wortels van ons christelijk
geloof en tot ontmoeting met het levende Jodendom. Het thema voor
2010: thuisrituelen.

Voor
achtergrondinformatie
kunt
u
de
website
www.dagvanhetjodendom.nl raadplegen. Daar vindt u ook links en
een scala aan werkmodellen, waarmee men in parochies en
parochieverbanden aan de slag kan gaan. De Katholieke Raad voor
Israël biedt ondersteuning aan parochies en parochieverbanden door
o.a. het bemiddelen in sprekers en workshopleiders. Afgelopen jaar
heeft een groot aantal parochies zich laten inspireren door de Dag van
het Jodendom en workshops, bezinningsavonden en excursies
georganiseerd over de Joodse wortels van het christendom.

Elk jaar staat voor de Dag van het Jodendom een ander thema
centraal. In 2009 was dit de Schrift, het komende jaar rituelen thuis. In
dit verband wordt ook aandacht besteed aan de Joodse
geloofsopvoeding. De Dag in 2011 zal gewijd zijn aan de Joodse
feestdagen.
Als voorbereiding op de Dag van het Jodendom wordt op 15 oktober
a.s. een impulsdag in Amsterdam georganiseerd. Deze dag is bedoeld
voor pastores en vrijwilligers in de volwassenencatechese en voor
mensen in het onderwijs. De dag beoogt deelnemers werkmateriaal
aan te reiken, geschikt voor parochies en scholen.
Na twee korte inleidingen van prof. dr. Gerard Rouwhorst
(Universiteit van Tilburg) over ‘de betekenis van huisrituelen’ en
Sasja Martel (Joods Hospice Immanuel) over ‘rollen in de
godsdienstige opvoeding bij Joden thuis’ zullen diverse workshops
aangeboden worden over o.a. Joodse spirituele muziek, rituelen in de
geloofsopvoeding thuis en omgaan met voedsel binnen het Jodendom.
Voor basisscholen en het jeugdwerk zal Arkade-Cilon een workshop
verzorgen waarin ‘leskisten’ worden gepresenteerd met voorwerpen
betreffende het Jodendom en lesbrieven.
Rituelen spelen in het Joodse gezinsleven een belangrijke rol. Als
belangrijkste ritueel kan de Kasjroet genoemd worden. Dit is het
geheel van spijswetten dat in het Jodendom bepaalt of voedsel wel of
niet gegeten mag worden. Petra Katzenstein (Joods Historisch
museum) zal tijdens een workshop op de impulsdag ingaan op de
omgang van de Joodse gemeenschap met voedsel. Drs. Sasja Martel

Voor meer informatie: www.dagvanhetjodendom.nl

In en om Ouderkerk zijn vele gelegenheden waar
je een kopje koffie of wat sterkers kan nuttigen.
Het is september en de zomer vordert al weer
gestaag. Ondernemers houden de hand nog op de
knip vanwege de recessie, waardoor de aanbieders van Kerstpakketten
zitten te duimen draaien.
Zo niet de commissie Kerkcafé. Het laatste café was nog maar net
geweest of men vroeg mij of ik met het team wilde meedenken en
meehelpen bij de organisatie, waar ik in heb toegestemd.
Vervolgens hebben we de twee seizoenen achter ons geëvalueerd, een
planning en programma voor het komende seizoen opgesteld. Daaruit
kan u opmaken dat het Kerkcafé doorgaat.
Het oorspronkelijke idee van Kerkcafé is een ontmoetingsplek te
bieden waar je je zelf mag zijn. In eerste instantie één avond per
maand en om regelmaat te bieden op de eerste vrijdag. De een is na
een week werken moe en wil alleen een gezellig praatje, de ander
heeft nog puf voor een goed gesprek. Het is voor iedereen van alle
gezindten en alle leeftijden. Men realiseert zich dat de benaming
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Kerkcafé een verkeerde suggestie zou kunnen wekken. Inspiratiecafé
is misschien beter dekkend, maar klinkt ook weer wat wollig.
Bovendien is “de kerk” toch een beetje het aanknopingspunt.
Als het aantal bezoekers een maat is voor het succes, kunnen we
concluderen dat de ene avond succesvoller was dan de andere in de
afgelopen twee jaar. In een aantal gevallen lag een laag
bezoekersaantal aan een ongelukkige datum. Andere keren sprak het
thema van de avond mogelijk minder aan. Wel hebben ons signalen
bereikt dat een thema voor de avond meer aanspreekt dan helemaal
geen onderwerp.
Voor het komend seizoen hebben we het principe van de eerste
vrijdag enigszins noodgedwongen moeten laten vallen.

Wel hebben we voor elke bijeenkomst een datum gepland.
2 oktober 2009
6 november 2009
8 januari 2010
5 februari2010
12 maart 2010
16 april 2010

-

Game en spellenavond
Line dance
Nog nader te bepalen
Surinaamse avond
Volksdansen
Nog nader te bepalen

Vrijdag 2 oktober gaat het kerkcafé weer
van start! Rond 20:00 bent u van harte
welkom in de Amstelstroom voor een kopje
koffie of thee en een praatje.
Zoals eerder aangegeven heeft elke avond
als rode draad een thema. De eerste avond
heeft als thema: Spelletjes.

Dit idee is aangedragen door enkele regelmatige bezoekers van het
café. Bovendien kwam dit wel goed uit omdat we vanwege andere
activiteiten op de begane grond moeten uitwijken naar de
bovenverdieping.
Naast dat we zullen zorgen dat traditionele spellen als mens-erger-jeniet, scrabble, ganzebord, rummikub en sjoelen beschikbaar zijn,
bieden we ook gelegenheid aan de denkers om een potje te schaken of
dammen.
Tevens nodigen we nadrukkelijk jongeren van de elektronische
generatie uit om met hun spelcomputer, games , WII en hoe het
allemaal mag heten langs te komen. Je moet het wel zelf meenemen,
maar we zijn heel belangstellend.

We laten nadere details tijdig weten, maar we stellen voor de data met
voor u interessante thema’s alvast in uw agenda te noteren.
Graag tot ziens in de Amstelstroom.

De Amstelstroom is gelegen naast de Amstelkerk, Kerkstraat 11 te
Ouderkerk aan de Amstel. De koffie en hapjes zijn gratis, de diverse
drankjes moeten we in rekening brengen en we vragen om een
vrijwillige bijdrage voor de kosten.

Paul Kosters

Graag tot ziens op 2 oktober a.s.
Paul Kösters
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Parochiële Caritas

Mw.W.Out

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

4964469

4967466

Jongerengroep

Mw..Jansen &
Dhr. Ph.Kint

4722220
4961320

Communiewerkgroep

Mw.B.Harte-Keizer

4964941

Vormselwerkgroep

Mw.Jansen

4722220

Koor Elckerlyc

Dhr.H.Out

4964469

St. Caeciliakoor

Dhr.M.v.d.Linden

4961635

Bezoekgroep

Dhr.W.Schreurs

4961890

Raad van Kerken

Secretariaat: Mw.H.Alberts

4964139

Lay-out parochieblad

Berny van Wieringen
Bernyvanw [at] hotmail.com

4964175

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler

4965733

Stencilbureau

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

14

