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Ter overweging
Nu voor de meeste mensen de zomervakantie beëindigd is, herneemt
het gewone dagelijkse leven snel zijn ritme. Wanneer we Ouderkerk
inrijden vallen de zandhopen op in de Dorpsstraat, de bergen stenen en
de vele werkers. De winkels zijn bereikbaar via wiebelige loopplanken
en het oogt allemaal onwennig, zanderig en vreemd. Het resultaat zal
ongetwijfeld mooi worden maar laat nog enkele weken op zich
wachten. Vanuit het dorp is de kerk bereikbaar via versmallende
paaltjes bij de korte brug. Zou degene die deze verkeersmaatregel
ontworpen heeft de tekst van Lucas 13, vs 24 voor ogen hebben gehad:
“ Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen?”
In dit geval dus de kerkdeur. Ondanks de vakantie zijn de
weekendvieringen gewoon doorgegaan, was het Caeciliakoor immer
present en werd er lief en leed gevierd. Er werden door het doopsel
twee kinderen opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Maar er werd
ook afscheid genomen van parochianen. Als pastor besef je dan weer
dat op veel momenten leven en dood dicht bij elkaar liggen. Het zijn
de uiterste emoties van het leven. Je mag de vreugde van jonge ouders
meemaken bij het nieuwe leven in hun gezin. De geboorte van een
nieuw mens is iets wonderlijks, een groot geheim. Er zijn nauwelijks
woorden voor. Maar je mag ook de pijn, het verdriet en de
verbijstering ervaren bij het sterven van een geliefd mens. Er is
verslagenheid en wij weten niet hoé het leven verder te leven. Of een
leven nu voltooid is of plotseling afgebroken, er is dat onbeschrijflijke
verdriet van zo’n definitief verlies. De band is radicaal doorgesneden
en dat doet van binnen heel veel pijn.
Veel moed, sterkte en liefdevolle nabijheid van God en van mensen
wens ik allen die de afgelopen weken afscheid hebben moeten nemen
van hun dierbaren.
Afscheid nemen
(Ward Bruyninckx)
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in de goede gedachten

ter herinnering...
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugd...
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde is
om niet te vergeten...
is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten...
Pastor Kiki Kint

Familieberichten

çDoopselç
In de gemeenschap van de christenen werden door het doopsel
opgenomen
Laurens Gerardus Charles,
zoon van de heer en mevrouw
M.G.L. Agricola-van der Schaft,
te Almere-Stad.
David Tom.
zoon van de heer en mevrouw
A.J.F. Timmer-Cumber,
Ronde Hoep-Oost 9.

{{{
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Mevr. Jo de Jong is tijdelijk voor revalidatie opgenomen in het
verzorgingstehuis Theresia.

Op 9 juli j.l. werd op ons kerkhof begraven mevr.
Susanna Elisabeth Maria Boomars-Koenders.
Zij overleed thuis op 6 jli j.l. in de leeftijd van 74 jaar.
De afscheidsdienst werd gehouden in de Dominicuskerk te
Amsterdam. Moge zij rusten in vrede.

V
Op 29 juli overleed thuis in de leeftijd van 53 jaar de heer
Antonius Clemens Maria Beukeboom.
Dit zo plotselinge overlijden heeft niet alleen bij zijn familie maar ook
bij zijn collega’s, vrienden en kennissen, ja in geheel ons dorp grote
verslagenheid teweeggebracht. Bij de afscheidsdienst in onze kerk was
de belangstelling bijzonder groot. Mogen zijn echtgenote en zijn
kinderen de steun en het meeleven blijven ontvangen, die bij hert
heengaan van Ton betoond werden. Hij ruste in vrede.

V
Op 30 juli j.l. overleed in het VU-ziekenhuis te Amsterdam op 79jarige leeftijd mevr. de wed.
Cecilia Maria Frederiks-Rijkes.
Tezamen met haar echtgenoot heeft zij zich jarenlang beijverd met het
uitzetten van de missie-kalenders. Zij togen erop uit met de scooter, als
missionarissen, om de zending van de kerk postuur te geven.
Moge ook zij nu zijn aangekomen bij haar Heer.

V
In Memoriam

V

In het zorgcentrum Theresia overleed op 23 juni j.l. in de leeftijd van
83 jaar mevr.
Elisabeth Kornelia Hendrika de Graaf-van der Zwaan.
Op de aankondiging van haar overlijden geven haar man en kinderen
aan, dat zij, van deze sterke vrouw, de laatste jaren stap voor stap
afscheid hebben moeten nemen. Zij zijn van dankbaarheid vervuld
voor de liefdevolle verzorging, die hun vrouw en moeder de laatste
jaren in “Theresia” heeft ontvangen. Moge zij zijn bij de Heer.

V

Op 3 augustus j.l. verleed in het ziekenhuis AMC te Amsterdam in de
leeftijd van 84 jaar de heer
Kors Johannes Kea.
Met zijn overlijden verliest Ouderkerk een markante persoonlijkheid.
Een stevige man met stevige uitspraken en gezegden. Een van die
uitspraken, genomen uit het boek Prediker, vormde de aanhef van de
aankondiging van zijn overlijden:” Niets blijft zoals het was”.
Als agrarisch ondernemer, die het bedrijf goed bij de tijd hield, kon hij
daarvan spreken. Zijn echtgenote en grote kinderschaar kunnen met
een dankbaar hart aan hun man en vader terugdenken.
Hij ruste in vrede.

V
Op 8 augustus overleed in het verpleeghuis “Het Zonnehuis” te
Amstelveen op 92-jarige leeftijd mevr. de wed.
Margaretha Cornelia Snel-van Tongeren.
Als lid van het Caeciliakoor heeft mevr. Snel gedurende een reeks van
jaren luister bijgezet aan de vieringen in onze kerk. Ongetwijfeld heeft
het koor der Engelen haar ontvangen en geleid bij God in Wie zij groot
vertrouwen had gesteld. Moge zij rusten in vrede.

V
Op 20 augustus j.l. overleed in de leeftijd van 75 de heer
Jacobus Johannes de Lange.
Toon was een gelovige man, die zijn verbondenheid met de parochie
daadwerkelijk tot uiting bracht als secretaris van het college van
collectanten. Deze taak vervulde hij nauwgezet. Hij hielp voorts bij het
op orde houden van de administratie van het Interkerkelijk
Stencilbureau, dat uitgaat van de plaatselijke Raad van Kerken.
Ook hierin was zijn inbreng van grote waard. De laatste fase van zijn
leven heeft in het teken gestaan van strijd tegen de hem overkomen
ziekte. Die strijd heeft hij gestreden.
Moge Toon nu rust vinden bij God in de hemel en daar voorgoed
gelukkig zijn.

V

Startviering
5 September om 10.00 uur beginnen we het nieuwe werkjaar met een
startviering. Deze viering draagt als thema: “Samen werken aan de
toekomst” en alle koren dragen hun steentje bij om er een feestelijk
samenzijn van te maken. We hopen op een grote opkomst van de
werkgroepen en vele parochianen: jong en oud, communicantjes,
vormelingen, nieuwkomers enz. Zo willen we samen gemeenschap
zijn, samen staan voor de toekomst van onze parochiegemeenschap.
Niet alleen bij het begin van het werkjaar, maar alle jaren die nog
komen. Voor de kleintjes is er opvang in de pastorie! In de hoop dat de
weergoden ons gunstig gezind zijn, drinken we na de viering
gezamenlijk koffie in de pastorietuin. Als dit niet mogelijk is, zetten
we het samenzijn na de viering voort in de kerk. U kunt in ieder geval
kennismaken met de nieuwe bestuursleden. Van harte welkom
allemaal. Laat zien dat de Urbanusparochie u ter harte gaat! Vier en
zing mee: wij zijn allen deel van de gemeenschap.

Samen bouwen aan de toekomst.

Restauratie kerk en orgel

Startviering
Zondag 5 september a.s.

Binnenkort, naar verwachting begin oktober, zal het Vollebregt Jr.
orgel uit onze St. Urbanuskerk verdwijnen. Volgens het contractueel
vastgelegde werkplan zal de firma Verschueren Orgelbouw het orgel
in het najaar 2004 komen demonteren en naar Heythuysen
transporteren om de ingrijpende restauratie aldaar in het eigen atelier
te gaan uitvoeren. Om toch iets van het orgel te behouden ontstond
binnen de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk het plan
Vollebregt orgelmuziek digitaal op compact disc vast te leggen. Een
team van medewerkers tot uitvoering van het project werd
bijeengebracht door Govert Mansvelder. Voorstudies werden verricht
door musicus en organist Eric Jan Joosse om te bepalen tot welke
prestaties het orgel nog in staat was. Op zijn bevindingen gebaseerd is
daarop een keuze gemaakt van de uit te voeren werken. Op 13 maart
van dit jaar werd in de kerk een opname studio opgebouwd door
geluidstechnicus Oscar Postma. Tussen de klokslagen van de kerktoren
door is op deze dag in een vijftal uren van orgelspel van Eric Jan
Joosse een kleine twee uur op de band gekomen. Na verdere selectie is
uiteindelijk een CD met een speelduur van 28 minuten tot stand
gebracht.

Het is een viering voor en door jong en oud.
Alle drie de koren zullen meewerken aan een mooie viering, om weer
vol energie en goede moed aan een nieuw werkjaar te beginnen. Er is
in de pastorie een kindercrèche aanwezig, dus iedereen die wil komen
kán komen.
Na de viering kunnen we nog even samenzijn onder het genot van een
kopje koffie, thee of limonade in onze kerk, of misschien als het weer
het toelaat iin de pastorietuin!!!

TOT ZONDAG 5 SEPTEMBER, 10:00 uur.

In het "Tribuut aan Johannes Vollebregt Junior (∗1825-†1888)" kunt u
volgende muzikale klanken beluisteren.
Track 1. Vollebregt Intrada .................................................... 1m 59s
Eric Jan Joosse (∗1960)
Track 2. Ave Maria ............................................................... 3m 33s
Johann Sebastian Bach (∗1685-†1750)
- Charles Gounod (∗1818-†1893)
Track 3. Concerto in Bes - Andante allegro ........................... 6m 26s
Georg Friedrich Händel (∗1685-†1759)
Track 4. Restauratie mijmeringen .......................................... 5m 11s
Eric Jan Joosse (∗1960)

Track 5. Andante mit Variationen ..........................................6m 43s
Felix Mendelssohn (∗1809-†1847)
Track 6. Kortjakje variaties ....................................................4m 14s
Eric Jan Joosse (∗1960)
Om de kwaliteiten van het orgel in al zijn facetten te documenteren is
geopteerd voor de productie van een CD met caleidoscopisch karakter,
waarin zowel profane als kerkelijke muziek, van ernstig klassieke of
meer lichtvoetige aard, wordt vertolkt. Naast de bekende werken
bevatten de tracks 1 en 4 originele composities van Eric Jan Joosse. Er
is op deze wijze een unieke muziekschijf tot stand gekomen.
Fragmenten van de muziek op de CD zijn te beluisteren op de website
van de kerken www.kerkenouderkerk.nl, selecteer St. Urbanus, Over
de kerk, Beschrijving Orgel, en vervolgens Fragment uit Track 1 en/of
Fragment uit Track 4.
De CD is te bestellen bij de heer Phil Kint, adres Rondehoep Oost 31,
telefoon 4961320. In de prijs van Euro 12.50 is een bijdrage begrepen
voor de restauratie van het orgel. De CD wordt uitgebracht door de
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk. De Stichting is de
heren Joosse, Postma en Mansvelder zeer erkentelijk voor hun
belangeloze inzet.
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Vormsel
Tot 15 september is er nog gelegenheid om uw kind op te geven voor
de vormselroute die toe leidt tot het sacrament van het Vormsel. Het
gaat om jongeren die ná de zomervakantie naar de 1e dan wel de 2e
klas van het vervolgonderwijs gaan. Vanaf oktober tot en met april
2005 komen de vormelingen maandelijks bij elkaar om kennis te
maken met elkaar, met bijbelverhalen, met de sacramenten enz. Er is
een gezamenlijke maaltijd in het vormselproject, een speurtocht door
de kerk en deelname aan de flitsende Bavodag.
Geloven is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend, maar een bewuste
persoonlijke keuze. In de voorbereiding op het vormsel krijgt uw kind
de gelegenheid als jonge mens om zelf mee te denken en te spreken
om uiteindelijk met vertrouwen gelovig in de wereld te staan. Dat
gebeurt vaak met vallen en opstaan. U kunt als ouder uw kind steunen
en bemoedigen in zijn of haar gelovige zoektocht in het leven. Tijdens
de voorbereiding op het vormsel zijn er ook diverse ouderavonden,
waar ruimte is voor geloofsverdieping, vragen enz. Mochten u en uw
kind interesse hebben, dan kunt u hem/haar opgeven via pastor Kint:
020-4961320.

Kwetternest

Onderhoud Gebouwen.
Zoals u wellicht reeds hebt gezien staat de pastorie sinds 17 augustus
j.l. voor ¾ in de steigers.
Er wordt groot onderhoud gepleegd aan de pastorie.
Dit is noodzakelijk daar de muren zeer veel vocht doorlaten, zelfs
zoveel dat het stucwerk aan de binnenzijde van de muren valt.
Om dit tegen te gaan zullen de gevels gereinigd, opnieuw gevoegd en
ingespoten worden met B-Wax.
Hierna moet het euvel verholpen zijn.
Bij het verschijnen van het volgend parochieblad is er een aanvang
gemaakt met het demonteren van het Vollebregtorgel. De restauratie
van het orgel is dan zichtbaar in gang gezet.
Na het verwijderen van her orgel wordt gestart met de restauratie van
de kerk, 1e fase.
D.w.z. met de toren en het achterste deel van de kerk met koorzolder.
Cor Jansen.

Hallo Allemaal!
Ik ben Irene Westgeest en deze kinderen hierboven kletsen, lachen en.
. . . zingen de oren van je kop.
Samen vormen we het Kwetternest, zij zingen en ik speel keyboard.
Waarom? Omdat het leuk is. Elke woensdagavond komen we bij
elkaar om te oefenen voor de gezinsvieringen van de St. Urbanuskerk
in Ouderkerk a/d Amstel.
Ben jij ook zo gezellig en houd je van zingen?
Kom er ook bij!
Tot ziens!
Het Kwetternest.
Voor meer informatie kun je terecht bij Bets Harte, 020 – 4964941
Of bij Irene Westgeest, 06 – 41371687.

Vorming en toerusting
Een kerk zonder vrijwilligers is niet meer voor te stellen, zeker niet in
een tijd waarin het aantal pastores zal afnemen. In de toekomst zal
steeds vaker een beroep worden gedaan op de vrijwilligers. Vorming
en toerusting hierbij zijn eigenlijk zeer welkom, met name op
catechetisch, pastoraal en liturgisch vlak. Dekenaat en bisdom bieden
regelmatig cursussen aan op allerlei terreinen en wellicht zal dit ook in
regionaal verband gebeuren.
Zo zal eind 2004 of begin 2005 weer de twee-jarige
toerustingscursus van het dekenaat starten. Iedereen die deze
cursus heeft gevolgd kan met de pastor samenwerken op een
bepaald werkterrein, bijvoorbeeld catechese, ouderenpastoraat of
liturgie. Aan hen zal welbewust een specifieke verantwoordelijkheid
worden toevertrouwd. Het is verheugend dat een van de bestuursleden
deze toerustingscursus gaat volgen. Wie wordt zijn studiemaatje? Hoe
meer zielen hoe meer vreugd!
Niks voor mij roept u misschien, ik ben meer een doe-mens……maar
parochie en parochianen zijn mededragers van het pastoraat. In de
toekomst zal meer en meer een beroep worden gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van de werkgroepen en de gelovigen. Daarvoor
is scholing en toerusting hard nodig willen we het huidige aanbod van
liturgie, dopen, 1e communie, vormsel e.d kunnen handhaven. Ook bij
uitvaarten en gebedsdiensten kan een gemotiveerde en toegeruste
gelovige voorgaan.
Op allerlei terreinen worden er cursussen gegeven. Op de website kunt
u onder catechese een kopje ‘toerusting en vorming’ vinden waar een
klein begin gemaakt is van het cursusaanbod in het bisdom. Dit aanbod
zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld. Beschouw leren als een
kadootje aan u zelf: het is verrijkend, verdiepend en inspirerend,
zeker wanneer u met meerdere personen aan een cursus meedoet.
Boor uw talenten aan en deel deze met anderen!
Vindt u het belangrijk dat onze jongeren een duidelijk gezicht krijgen
in de parochie? Wilt u een inspiratiebron zijn voor tieners en jongeren
van nu? Dan is wellicht de volgende cursus wat voor u: Een
toerustingscursus voor kerkelijk tiener –en jongerenwerk start 21

september in Obdam. Het is een cursus van 6 avonden waar men zich
kan verdiepen in de leefwereld van jongeren. De avonden zullen
praktisch van aard zijn met ruimte voor vragen, ideeën en onderlinge
uitwisseling. Er is géén huiswerk, behalve één thuisopdracht.
Het bisdom Haarlem geeft een cursus Diocesane kadervorming. Dit is
een initiatief van de dienst Catechese en het instituut Luce van de
Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht. De cursus duurt één
jaar en bevat 24 lesblokken, verdeeld over 12 zaterdagen. Na het goed
doorlopen van de cursus kan men een zending van de bisschop
ontvangen om in de eigen parochie, onder verantwoordelijkheid van de
pastor, catechese geven.
Informatie over mogelijke cursussen en toerustingen op het gebied van
liturgie, catechese, jongeren en kinderwerk bij pastor Kint: 0204961320

Woord en Communievieringen
In de werkgroep liturgie is met elkaar gesproken om de woord-en
communieviering méér te onderscheiden van de Eucharistie. Het
geconsacreerde brood, dat nu klaarstaat op de credens, zal vanaf
september in Woord en Communievieringen plechtig gehaald worden
uit het tabernakel. Dit zal gebeuren door de voorganger, begeleid door
de lector/lectrice die een brandende kaars draagt. Een en ander is
besproken met de lectoren, kosters en collectanten in de bijeenkomst
met de pastor op 17 augustus jl..

Lintje
"Wat, werk jij niet? Dus je bent gewoon de hele dag thuis?" Er valt een
pijnlijke stilte op het verjaardagsfeestje. Een vrouw die geen baan
heeft, geen carrièreheeft gemaakt, niet financieel zelfstandig is.
Verwijtend wordt ze aangestaard.
Haar man verdient het inkomen, hun kinderen zijn bijna, allen
zelfstandig; één studeert er nog. En de hypotheek dan, de vakanties?
Ze bewonen een huurhuis, een auto hebben ze niet. Eén keer per jaar
gaan ze een paar weken fietsen.
Op dat moment spring ik voor haar in de bres. Ze is een vriendin, ik
ken haar al jaren. "Wat ze doet? Misschien wel meer dan wij allemaal
samen. Ze helpt waar ze kan. Vrienden, kennissen, alleenwonenden die
soms onverwacht hulp nodig hebben. Doet boodschappen, kookt
zonodig mee voor anderen en brengt die maaltijden in haar
fietstassen." "Hou op", zegt ze verlegen en loopt de tuin in.
"Regelmatig reist ze naar haar moeder”, vervolg ik, "die graag
zelfstandig wil blijven wonen. Helpt haar met van alles en nog wat en
gaat gezellig met haar uit."
"Luisteren kan ze goed, ontspannen en 'tijdloos'. Een zeldzame gave
tegenwoordig. Bovendien springt ze zonodig in voor zieke docenten ze heeft Frans gestudeerd - en geeft ze (gratis) bijlessen. En alles met
een opgewekte ‘nature’ . Niemand hoeft zich door haar hulp opgelaten
tevoelen. Ze heeft een opleiding 'Mediation' gevolgd, om te
bemiddelen in conflicten tussen mensen. Pro Deo, uiteraard.
Geen carrière? Een lintje verdient ze", zeg ik met overtuiging. En ik
denk erbij: van de hoogste instantie!
Van Degene die gezegd heeft: "Zalig zij die vrede brengen, want zij
zullen kinderen van God genoemd worden."
Louise Leneman

SOS-gebedslijn
al twintig jaar 'on line'
Al twintig jaar zitten de vrijwilligers van de SOS-gebedslijn
's avonds klaar om een luisterend oor te bieden aan mensen, die vanuit
allerlei noden en beweegredenen kunnen bellen. Sommigen voelen
zich verdrietig, angstig, eenzaam of hebben een andere nood. Anderen
zijn juist blij en dankbaar en willen dat graag met iemand delen. In de
loop van het gesprek wordt er altijd aangeboden om het besprokene nu
ook bij God te brengen. Dat gebeurt heel. eenvoudig, aansluitend bij
wat besproken is; meestal wordt er afgesloten met een bekend gebed,
zoals het onzevader. Heel wat bellers vertellen spontaan dat ze er veel
steun door hebben gevonden.
Deze bijzondere lijn bestaat al twintig jaar. In de loop van al die jaren
zijn er vele tienduizenden gesprekken gevoerd. De
verantwoordelijkheid ligt bij de katholieke gemeenschap Emmanuel.
De dienst is dagelijks bereikbaar tussen 20.00 en 23.00 uur via
tel.: 0900 4455333 (5 ct. per minuut).
Voor meer informatie over de Gemeenschap Emmanuel:
www.emmanuel.info/nld.

21 september KLEDINGINZAMELING.
De traditionele inzameling van gedragen kleding voor,
"MENSEN IN NOOD"
wordt dit jaar op dinsdag 21 september gehouden, van 15-20 uur, in
het portaal van onze kerk.
"MENSEN IN NOOD" vraagt goede, nog draagbare kleding,
schoeisel, huishoudtextiel (gordijnen, tafelkleden, lakens en
handdoeken) dekens.
NIET bruikbaar zijn: textielafval, afgetrapte schoenen, kussens,
matrassen en vloerbedekking.
Aanbieding van kleding etc. in gestoten plastic zakken a.u.b.
Vorig jaar werd in het kerkportaal 5600 kg binnengebracht.
Dit jaar?? Bedenk wel: ‘MENSEN IN NOOD’ doet heel goed werk!

C.J.Broers

Bericht van de redactie.
De kopij voor het nummer kunt u t/m donderdag 16 september
inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.

Schoonmaken kerk.
De kerk wordt weer schoongemaakt, voor de 1ste keer na de verdiende
vakantierust op
woensdagmiddag 29 september om 13.00 uur.
Moge wij weer een beroep op u doen?
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

Maria-viering
8 September, de feestdag van Maria Geboorte, willen wij ’s avonds om
19.30 vieren met een speciale viering ter ere van Maria die voor zoveel
mensen een bijzondere vrouw is. De vele kaarsjes die in het weekend
bij haar worden aangestoken zijn getuigen van het speciale plekje dat
veel mensen in hun hart koesteren voor Maria. U bent van harte
welkom in deze viering.

Kerkhof
De heer Rob Cerpentier wordt op het ogenblik door Dhr. Cor Broers
ingewerkt met betrekking tot alles wat te maken heeft met het kerkhof.
Wij zijn heel blij met het aanbod van Rob om deze taak op zich te
nemen en dankbaar dat Cor Broers na het overlijden van Piet van Dijk
de kerkhofzaken op zich genomen heeft. Wij heten Rob Cerpentier van
harte welkom in het team vrijwilligers en wensen hem een goede tijd
toe.
Geloofsgesprekken
Mocht er voldoende interesse zijn dan beginnen we de eerste
donderdagochtend van de maand met een koffievisite bij de pastor om
met elkaar in gesprek te gaan over boeiende onderwerpen die u en ons
raken en bezighouden.in het leven Niemand blijft graag alleen met wat
hem of haar beweegt. Samen kunnen we ons geloof en ongeloof delen.
U bent van harte welkom 2 september om 10.00 uur in de pastorie.
Geef u op bij pastor Kint, tel: 020-4961320

Actie Kerkbalans
Stand van zaken Kerkbalans per 11 mei 2004
Totaal toegezegd:
Reeds ontvangen:
Nog te ontvangen:

€ 40.519,73
€ 28.587,54
€ 11.932,19
=========

Girorekeningnummer:
Bankrekeningnummer:

290535
3518.06.210

Cor Jansen.

Actie Kerkbalans.
Oproep!
Het afgelopen jaar zijn er enkele medewerkers van de Actie
Kerkbalans door diverse oorzaken weggevallen.
Het actiecomité is dringend op zoek naar nieuwe medewerkers die
bereid zijn om in januari de intekenformulieren bij de parochianen te
bezorgen en weer op te halen.
Het handelt met name om de volgende wijken:
Leerspiegel – De Paarl – Vredebest,
Amsteldijk Noord,
Vink – Watersnip – Kemphaan – Patrijs – Putter – Zomertaling.
U ziet met 3 nieuwe medewerkers zijn wij reeds geholpen, echter meer
medewerkers zijn van harte welkom zodat een aantal zeer grote wijken
kunnen worden gesplitst.
Meldt u zich bij één van de leden van het actiecomité of geef even een
telefoontje naar de pastorie.
Alvast hartelijk dank voor uw inzet.
Cor Jansen
Marita Melchers.
. Een kleine greep uit al het werk: kerkschoonmaak, secretariaat,
verzorging parochieblad, het kosterschap om alle vieringen goed en
verzorgd te laten verlopen, collectanten, verzorging kerkhof enz. Tel
daarbij alle werkgroepen op en de koren….. Dan is het goed om eens

Liturgie-agenda.
Datum.

Tijd.

Voorganger .

t/m
Bijzonderheden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28-08
19.00
Pater E. Bolsius SJ
Eucharistieviering.
Orgel en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29-08
10.00
Pater E. Bolsius SJ
Eucharistieviering.
Caeciliakoor onder v.b.h.
22ste zon.d.h.jaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04-09
19.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Orgel en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05-09
10.00
Pastor K. Kint. p.w.
Woord-en comm.viering. Alle 3 de koren.
Startzondag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woe.08-09
19.30
Pastor K. Kint. p.w.
Gebedsviering.
Muzikale omlijsting.
Maria Geboorte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-09
19.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Orgel en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-09
10.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Caeciliakoor onder v.b.h.
24ste zon.d.h.jaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18-09
19.00
Pastor J. Adolfs.
Eucharistieviering.
Elckerlyc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19-09
10.00
Pastor K. Kint. p.w.
Oecumenische viering.
Oecum.koor.
25ste zon.d.h.jaar.
H.Urbanuskerk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25-09
19.00
Pastor K. Kint. p.w.
Woord-en comm.viering.
Orgel en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26-09
10.00
Pastor K. Kint. p.w.
Woord-en comm.viering.
Caeciliakoor onder v.b.h. 26ste zon.d.h.jaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-10
19.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Orgel en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03-10
10.00
Pastor K. Kint. p.w.
Woord-en comm.viering. ’t Kwetternest.
Wereldmisssiedag.
Gezinsdienst.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

