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Voor de meeste van ons zal de vakantie wel voorbij zijn en neemt het
leven weer het gewone ritme. Zelf ben ik met een goed gevoel op
vakantie gegaan. Dankbaar en blij vanwege de geslaagde
vrijwilligersdag op 10 juli en de opening van de stilteruimte op
diezelfde zonovergoten dag waarop ik even wil terugblikken. Als kerk
hebben we toen letterlijk ‘aan de weg’ getimmerd, want ijverige handen
hadden de parkeerplaats van de pastorie omgetoverd tot
ontmoetingsruimte voor de vele vrijwilligers die op deze feestelijke
zondag uit dankbaarheid werden gefêteerd door het bestuur. Fietsers en
bootjes konden meegenieten: “Wat is hier aan de hand? Kan het ook zo
gezellig zijn bij en in een kerk?” Op de vele foto’s die op de website
staan (www.kerkenouderkerk.nl) is te zien hoe geanimeerd een en ander
was. Het originele ‘dagkapelgebakje’, een creatie van bakker Out, was
bijna te mooi om op te eten. Het warm en koude buffet was mede
verzorgd door slager Wim Stronkhorst en bakker Hans Out. Fantastisch
toch zulke enthousiaste parochianen?! De twee charmante vrouwelijke
bestuursleden stonden garant voor een perfecte dag. Hulde en grote
dank aan Bernadette Stronkhorst en Marita Melchers voor de prima
organisatie en uitvoering!
Om 14.00 uur vulde de kerk zich met
feestgangers en belang-stellenden voor de
officiële opening en inzegening van de
nieuwe kapel/stilteruimte. Vice-voorzitter
Alfred Schwegler opende de korte viering
in de kerk. Na lovende, dankbare en
humoristische woorden voor al het door
vrijwilligers verzette werk, kwam aan Dhr.
Piet Timmer als oudste kerkganger de eer
toe om de feestelijk versierde toegang tot
de kapel te verbreken.
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Pastor Van Tillo zegende als
administrator van onze kerk de
nieuwe ruimte kwistig in met
wijwater, maar uiteraard niet na
het uitspreken van enkele
gebeden en de wens dat veel
mensen gebruik zouden maken
van de kapel om zich even te
bezinnen in onze vaak hectische
samenleving
waar we het allemaal zo druk
hebben. Na deze officiële
handelingen kon iedereen de
nieuwe ruimte bewonderen, iets
opschrijven in het intentieboek,
een kaarsje aansteken en werd er
met elkaar feestelijk het glas
geheven. Vanaf dat moment
wordt de stilteruimte heel goed
bezocht. Het fraaie pad maakt nieuwsgierig en de open deur nodigt uit.
Door Ouderkerkers, fietsers en toeristen zijn er al meer dan 600 kaarsjes
gebrand! Dagelijks schrijft men wel wat in het intentieboek en het blijkt
dat we met deze ruimte in een behoefte voorzien. Ik ben er trots op dat
we dit sámen hebben gerealiseerd! Het schenkt mij in ieder geval veel
inspiratie.
Zoals de twee voorafgaande jaren willen we dit werkjaar weer met
elkaar beginnen met een startviering die als thema “ons geloof vieren”
draagt. Meer informatie hierover kunt u lezen bij: ‘vanuit de pastorie’
en ik hoop als pastor op 11 september met heel veel mensen samen een
nieuw werk - en schooljaar te beginnen. In de ruim twee jaar dat ik hier
nu in Ouderkerk werk en woon, is er al een en ander gerealiseerd. De
broodnodige restauratie van de kerk is gestart en in het kader van de
restauratie zal Laurens de Boer op 9 sept. as. een pianorecital geven: zie
het bericht hierover in dit blad! In die twee jaar hebben 19 jonge
mensen zich laten vormen en een groot gedeelte daarvan is doorgegaan
als jongerengroep die maandelijks bijeenkomt.

Nog steeds dopen we per jaar een behoorlijk aantal kinderen en lijkt
het voor de kerk trouwen weer een beetje ‘in’ te zijn. Er is een
Parochievergadering opgericht en het bestuur is verjongd met werkelijk
enthousiaste en betrokken mensen. Samen met de Nieuwe Kerk beheren
we een eigen website waarop het laatste parochienieuws, foto’s, de
agenda, preken, interessante links enz. enz. Een van de bestuursleden
volgt de toerustingscursus (wie volgt?) om zich meer te bekwamen in
het pastoraat en in het bestuur wordt -naast de zakelijke kant van de
parochie- gelukkig ook inhoudelijk gesproken over geloof, samenleving
en de toekomst van onze parochie. Want we willen niet alleen een fraai
gerestaureerd kerk, maar ook
hetgemeenschapsgevoel
versterken, de traditie bewaren en
ons geloof doorgeven aan een
volgende generatie. Meer en meer
realiseren we ons dat wijzelf de
levende stenen zijn die samen de
parochie
vormen.
Ondanks
tegenwind en gebrek aan pastores
willen we ons niet laten
ontmoedigen maar willen we
blijven werken aan een toekomst
sámen,
waarbij
we
ons
geïnspireerd weten door God, bron
van ons bestaan. Ik wens ons allen
een vruchtbaar en inspirerend
werkjaar toe en tot 11 september!.
Met hartelijke groet,
Pastor Kiki Kint.
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Een nieuw gezicht
Wij hopen allemaal ouder te worden en daarbij ons uiterlijk toch nog
jong te houden. Dat valt niet altijd mee en door toedoen van allerlei
smeerseltjes en kuren, die soms veel geld kosten, bereiken we vaak niet
het resultaat dat we hadden verwacht. Een bijkomende zaak is dat we
een stuk lichter in onze portemonnee zijn geworden en dat is dan heel
erg jammer.
Van ons maandelijks parochieblad vonden wij ook dat het een facelift
nodig had: niet met smeerseltjes maar met handen die er iets leuks en
goeds van moesten "kneden" om het blad meer bij de tijd te brengen. Of
het geslaagd is laten wij graag aan uw beoordeling over!
Zoals u ziet is het blad inmiddels ook gedoopt, wat voor een blad met
een christelijke signatuur ook noodzakelijk is. Wij krijgen bij ons
doopsel allemaal een naam en daar gaan wij mee verder het leven door.
De naam die wij aan ons parochieblad hebben gegeven is:

de brug
U vraagt zich waarschijnlijk af waarom de brug ?
Dit parochieblad wil een verbinding tussen zijn tussen het kerkelijk
gebeuren, het wel en wee van het kerkbestuur, de belangrijkste
nieuwtjes, geboorten, overlijden, doop, nieuws uit de werkgroepen, de
regio, het bisdom enz. en de lezers. We willen graag een ‘brug’ slaan en
zijn tussen kerkelijk gebeuren en de mensen voor wie wij kerk willen
zijn: de geloofsgemeenschap van de katholieke
St. Urbanusparochie hier in Ouderkerk.
Wij hopen dat het nog lang zo mag blijven en dat u veel nieuws in de
brug mag lezen om zodoende ook een brug te slaan tussen oude en
nieuwe tijden, tussen oude en nieuwe opvattingen, tussen bestaande
tegenstellingen: écht om te over-bruggen.
Ik hoop het nog lang voor u te mogen drukken.

Familieberichten

çDoopselç
In de gemeenschap van de christenen werden door het doopsel
opgenomen
Floor,
Floor, dochter van Dhr. en Mevr. Kerkhof, Gedempte Sluiskom 13.

„
Z

Huwelijk

Z

Op zaterdag 10 september om 15.00 uur trouwen in onze kerk
Jean-Pierre Kempeneers en Frederiek Cohen, beiden uit Den Haag.
Dit huwelijk wordt gesloten ten overstaan van pastor P. Bougie uit
Zeeland (N-B)

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in
een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of
van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890
of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

Met vriendelijke groet, Ton van de Vall
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In Memoriam

V
In het verpleeghuis Het Zonnehuis te Amstelveen overleed op 20 juni jl.
in de leeftijd van 78 jaar

U

Mevr. Margretha Johanna Keizer-Schalkwijk.
Na een periode van niet aflatende inzet voor haar grote gezin, brak de
tijd aan om het rustiger aan te doen met als wenkend perspectief het
betrekken van de mooie woning aan het Theresiahof 7. Hoe kort heeft
voor haar dit woongenot mogen duren. Weldra werd zij getroffen door
een hersenbloeding, waardoor zij niet langer met en bij haar man thuis
kon blijven. Ruim een jaar heeft zij vertoefd in Het Zonnehuis totdat
een nieuwe hersenbloeding haar fataal werd. In groot vertrouwen op de
voorspraak van Maria heeft zij van deze wereld afscheid genomen. Zij
ruste in vrede.

V
In het ziekenhuis Amstelland te Amstelveen overleed op 26 juni jl. in
de leeftijd van 85 jaar

Op 23 juli overleed in het verpleeghuis Het Zonnehuis in Amstelveen
de heer Cornelis Theodoor Maria van Wieringen
in de leeftijd van 81 jaar. Wat kon die man praten! Geknipt om
koopman te zijn….. Toen in 1992 onze kerk 125 jaar bestond, werd een
kerkenveiling gehouden om de financiën te versterken. Als
veilingmeester wist Cor van Wieringen op onnavolgbare wijze de
ingebrachte goederen en diensten aan de man/vrouw te brengen. Wat
moet het hem een verdriet gedaan hebben in de laatste twee jaar van
zijn leven niet meer zo te kunnen praten als voorheen; niet meer de
woorden uit kunnen spreken die zijn verstand hem ingaven.
Moge hij bij God de vrede gevonden hebben die niet meer wijkt, maar
altijd blijft.

V

Mevr. Seraphina Elisa Selier-Plasschaert.
Wie had kunnen vermoeden, dat zij amper 3 maanden na het overlijden
van haar man Jan zou heengaan. Evenals haar man heeft zij haar
lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Zij was een lieve,
zorgzame vrouw en moeder. Moge zij verenigd zijn met haar man en
voorgoed met hem in het Licht staan.

V
Op 18 juli jl. werd in het bestaande familiegraf op ons kerkhof bijgezet
de heer Mattheus Ludovicus Josephus van de Braak uit Purmerend. Hij
overleed aldaar op 12 juli jl. in de leeftijd van 98 jaar. Moge hij rusten
in vrede.

In het zorgcentrum Theresia overleed op 26 juli jl.
de heer Antonius Cornelis Rietveld.
Toon is 87 jaar geworden. De laatste periode van zijn leven kenmerkt
zich door ziekte. Zijn lichaam liet het meer en meer afweten. In de
aanhef van de aankondiging van zijn overlijden schrijven de kinderen
dan ook “Als leven lijden wordt komt de dood als een verlossing.”
Moge Toon Gods heerlijkheid zijn binnengegaan, waar geen pijn en
verdriet de glans van het Paradijs versluieren.

V

V
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startviering

“Ons geloof vieren”

11 september 10.00 uur met medewerking van alle
koren.
Iedereen is van harte welkom: groot en klein, oud
en jong, nieuwe parochianen, vaste bezoekers,
kortom allemaal!
Na de viering koffiedrinken en gezellig napraten in
de pastorietuin.

Voor de allerkleinsten is er opvang in de crèche.

Vanuit de pastorie

☺ Het nieuwe werkjaar willen wij weer beginnen met een startviering
en wel op zondag 11 september. Evenals de 2 vorige jaren verlenen
alledrie de koren hun medewerking aan deze viering die als thema
heeft: “Ons geloof vieren”. Waarom dit thema? Vanaf onze geboorte
vieren we heel veel dingen in het leven: verjaardagen, verlovingsdata,
trouwdata, allerlei jubilea, moederdag, vaderdag, enz. enz. Heel veel
dingen die ons overkomen in het leven grijpen we aan om er een
feestelijk tintje aan te geven. Op allerlei manieren willen we het leven
vieren, er de zin van ontdekken en tot uitdrukking brengen. Al vierend
scheppen wij een band met andere mensen. Ook in de kerk vieren we
het leven: het leven dat wij van onze Schepper ontvangen als een
kostbare gave en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alles wat
menselijk is mogen en kunnen wij in de kerk met elkaar vieren: onze
vreugde en ons verdriet, onze fouten en onze engagementen, het leven
en de dood, onze conflicten en onze hoop op een wereld van
rechtvaardigheid en vrede. Het is God zélf die ons uitnodigt om te
vieren omdat Hij, sinds mensenheugenis, een verbond met ons heeft
gesloten. Vieren en geloven doe je echter niet in je eentje, maar in
gemeenschap met elkaar.
Net zoals vorig jaar, willen wij graag na de viering in de pastorietuin
koffiedrinken. Zoals gebruikelijk met cake, die gebakken zal worden
door de verschillende werkgroepen. We hopen op goed weer en een
grote opkomst. Zo maar door het jaar een overvolle kerk……wat zou
dat heerlijk zijn!
Voor wie is deze viering? Voor alle parochianen: voor de nieuw
ingeschreven parochianen om kennis te maken met onze
geloofsgemeenschap, voor de eerste communicanten en
vormelingen van 2005, voor de ouders van onze dopelingen (er is
opvang mogelijk voor de allerkleinsten) , voor gezinnen met jonge
kinderen, voor de jongeren in onze parochie, voor de vrijwilligers.
Kortom voor iedereen! Het is een goede manier om sámen het
nieuwe werk- en schooljaar te beginnen en te laten zien dat we met
elkaar kerk zijn. Van harte welkom dus!
☺ Op zondag 18 september is er een jongerenviering in de open
lucht en wel om 13.00 uur. Het thema zal zijn: ‘vriendschap’. Met
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bootjes gaan we de Botshol in. Jongeren die in ieder geval deelnemen
aan deze bijzondere bijeenkomst zijn de jongerengroep van onze eigen
parochiegemeenschap en de jongeren van de Nieuwe Kerk. Maar het
zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer meer jonge mensen uit onze
gemeenschap mee zouden doen. We denken hierbij aan jongeren van 15
tot 25 jaar die niet kerkelijk betrokken zijn, maar wel op zoek zijn naar
zingeving en zich afvragen wat geloven nu eigenlijk voor betekenis
heeft in hun eigen leven. Speelt God wel/geen rol in je leven? Zegt de
kerk ons nog eigenlijk wat? Is geloven niet vreselijk achterhaald en
voor watjes? Wel………laat je uitdagen, toon wat lef en doe
(vrijblijvend) mee!
Je kunt je opgeven bij pastor Kiki Kint (4961320) of Ds. Jos de
Heer (4965767)

overleg met de pastor besloten de toediening van dit sacrament in het
jaar 2006 over te slaan.
De redenen: er zijn het komende jaar niet zoveel kinderen die hiervoor
in aanmerking komen en qua leeftijd (brugklas 12 à 13 jaar) sluit
Ouderkerk niet aan bij de andere kerken in de regio, waar het Vormsel
wordt toegediend aan 14-15 en 16-jarigen. Daarbij is het steeds
moeilijker om een vormheer te vinden en heeft het bisdom Haarlem
voorgesteld dit sacrament een aantal malen per jaar in een gezamenlijke
viering toe te dienen aan een aantal parochies/regio’s tegelijk in een
door het bisdom uitgezochte locatie.
Het voorstel van de bisschop zal binnen onze parochie en regio zeker
besproken worden. Wij houden u van de ontwikkelingen uiteraard op de
hoogte.

☺ Onze kerk is een plek waar we lief en leed met elkaar willen delen.
Ook een plek waar we de namen in herinnering houden van mensen die
ons door de dood zijn voorgegaan. Tijdens de uitvaartdiensten plaatsen
wij altijd een gedachteniskruisje ten teken dat men gekend is bij God en
bij de mensen. Tijdens de viering van Allerzielen op 2 november
krijgen de nabestaanden dit gedachteniskruisje terug ter herinnering aan
hun lieve dode.
Ten teken dat alle namen in de palm van Gods hand zijn opgeschreven
willen wij met ingang van het nieuwe werkjaar ons ook de namen van
alle dopelingen blijven herinneren. Wij zullen dan de kinderen gaan
dopen met een schelp die tijdelijk als herinnering blijft hangen in de
doopkapel. In een speciale viering krijgen de ouders van de dopelingen
deze doopschelp dan mee als herinnering aan het feit dat door de doop
hun kind op de weg van Jezus is gezet.

☺ Hoewel we pas in de maand september verkeren, willen wij u nu al
informeren over het bidden van de rozenkrans in de maand oktober. 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, is het plan opgevat om wekelijks in
de Mariamaanden -mei en oktober - 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. U bent van harte welkom bij dit
meditatieve gebed dat ons kan bemoedigen, steunen en beschermen.

☺ Op verzoek van enkele parochianen zal met ingang van
september de preek van pastor Van Tillo -na de Eucharistievieringen
waarin hij de voorganger is -achter in de kerk liggen om mee naar huis
te nemen. Thuis kunnen deze boeiende overwegingen nog eens rustig
worden nagelezen ter verdieping en bezinning.
☺ Twee jaar achtereen is het sacrament van het Vormsel aan jonge
mensen van onze parochie toegediend. De Vormselwerkgroep heeft in

Pianorecital door Laurens de Boer
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De jonge musicus Laurens de Boer (1976), verbonden als
dirigent/pianist van het St. Caeciliakoor van de St. Urbanuskerk te
Ouderkerk aan de Amstel zal in genoemde kerk een pianorecital geven
en wel op 9 september as. om 19.00 uur. De toegangsprijs voor dit
recital bedraagt € 6 en zal geheel ten goede komen aan de restauratie
van deze monumentale kerk van Pierre Cuypers.
Laurens de Boer is opgegroeid in Alkmaar alwaar hij piano en
koordirectie studeerde aan het conservatorium. Zijn muzikale studie
vervolgde hij aan het Rotterdams conservatorium waar zijn hoofdvak
piano was. Tevens studeerde hij muziekwetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam.
Als uitvoerend musicus heeft deze bevlogen pianist diverse projecten
op zijn naam staan waaronder tijdens zijn studie concerten met het
Rotterdam Young Philharmonic en later met het Doelenensemble en het
Radio Filharmonisch Orkest.
Met vriend Martijn Krijnen richtte Laurens de Boer ‘De Watertoren’
op, een duo voor slagwerk en piano dat met “Een Vuurgloed” nieuwe
werken van hedendaagse componisten ten gehore bracht in diverse
kerken en concertzalen. Verder maakt hij deel uit van o.a. het Rosa
Ensemble en het Zuiderzeeorkest, ensembles die opereren op het
snijvlak van gecomponeerde en geïmproviseerde muziek.
Als muzikaal leider, componist/arrangeur en pianist is hij momenteel
bezig met de muziektheaterproductie Amadeus, waarvan de try-outs
afgelopen voorjaar hebben plaatsgevonden o.a in het theater van
Amstelveen. Deze productie met Jeroen Krabbé en Marc-Marie
Huijbregts in de hoofdrollen zal de komende maanden in diverse
theaters te zien zijn, waaronder een week in theater Carré, begin
december.
Als componist is Laurens de Boer een aanstormend talent en heeft hij
diverse composities op zijn naam staan waaronder muziek voor theater
en voor klassieke bezettingen.

Rachmaninov - Prelude in g-klein op. 23 nr. 5
Schubert
- Wanderer Fantasie in C-groot op. 15 (D. 760)
Gershwin
- Préludes for piano
toegangsprijs:
€6
locatie:
St. Urbanuskerk
adres:
Ronde Hoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel
datum:
9 september
aanvangstijd:
19.00 uur
einde:

19.45 uur

Wanneer Elckerlyc zingt en waar?
11 sept.
01 okt.
22 okt.

10.00 Ouderkerk a.d. Amstel startviering 3 koren
19.00 Nes a.d. Amstel
19,00 Ouderkerk s.d. Amstel

Wij hopen dat veel mensen dit bijzondere concert zullen bezoeken.

programma:

2 oktober Wereldmissiedag voor kinderen.
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In deze viering staat de Stichting Derde Wereld Hulp centraal. Onze
Ouderkerkse Margreet van Coeverden, bij velen wel bekend, is zeer
aktief voor deze stichting. Haar werkterrein is in India.
De Stichting heeft al veel bereikt de afgelopen jaren; o.a. opvanghuizen,
een kindertehuis en een school. Recentelijk nog de aanschaf van 18
vissersboten voor de vissers die hun boot verloren hadden na de
tsunami.
Margreet kan u dit allemaal veel boeiender en uitgebreider vertellen. Zij
is dan ook onze gast in de viering van 10 uur!
De kollekte zal geheel ten goede komen aan de Stichting Derde Wereld
Hulp.
Ook voor kinderen zal deze viering de moeite waard zijn; ze zien dan
concreet en tastbaar wat we allemaal doen kunnen voor de mensen in de
3e wereld.
Wij hopen, dat de viering druk bezocht zal worden (zegt het voort!)
want we gunnen het Margreet van harte.
Namens de PCI
Willy Out-Stokkel.
ASHA JYOTHI

Huis in aanbouw voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
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Dankwoord voor de collecte.
Op 10 april 2005 was het feest in de Sint Urbanusparochie.
17 jongens en meisjes deden hun eerste communie.
Deze feestelijke viering was voorbereid door Mevrouw Harte en de
Werkgroep Eerste Communie en niet te vergeten het kinderkoor
't Kwettemest, o.l.v. Irene Westgeest.
Het was een enthousiaste viering, waar Pastor Adolfs en Pastor Kint in
voorgingen. Voor de Stichting Speel-o-theek San Miguel, was het ook
feest.
De tweede collecte tijdens deze dienst was voor dit project en ook het
spaardoel van de communicantjes was bestemd voor de kinderen in
Chili. 17 spaardoosjes kreeg ik aangeboden met een totale inhoud van
€174,-.
De collecte bracht € 480,-~ op en dit werd afgerond naar € 500,--.
Wat een prachtige opbrengst!
Ik wil alle kinderen, namens de kinderen in Chili, heel hartelijk danken
voor de bijdrage via de spaardoosjes. Ook alle gasten die aanwezig
waren tijdens deze communieviering en hun gave hebben gegeven voor
onze stichting, hartelijk dank.
De PCI-werkgroep dank voor het initiatief om de collecte voor de
speel-o-theek San Miguel te bestemmen.
Het geld zal worden gebruikt voor een van onze nieuwe projecten, n.l.
"Spel aan Huis”
Dit project richt zich op kinderen die door huiselijke omstandigheden
niet naar de speel-o-theken kunnen komen. Deze kinderen leven vaak in
een omgeving waar wordt gedeald en waar drugs worden gebruikt of
waarvan een van de ouders in de gevangenis zit. Er is veel achterstand
in de ontwikkeling van deze kinderen, zoals taal, motoriek, intellectueel
en natuurlijk sociaal-emotioneel.
Immers, ook deze kinderen aan de andere kant van de oceaan, hebben
recht op een goede ontwikkeling.
Afra Vogel,
Voorzitter Stichting Speel-o-theek "San Miguel".

Landelijke dag van de Eucharistie
Op zaterdag 24 september as. wordt in het centrum van Amsterdam
een landelijke dag van de Eucharistie gehouden.
Deze dag is vooral inspirerend bedoeld voor mensen die hun
spiritualiteit willen verdiepen, met name ook voor mensen die in de
parochie actief zijn.
Het programma van die dag ziet er als volgt uit:
10.00 uur:

Lezingen (in de Evangelisch-Lutherse kerk aan het Spui)
waarin de Eucharistie benaderd wordt vanuit de
geschiedenis, literatuur, muziek etc. alsmede enkel
persoonlijke getuigenissen. Sprekers zijn o.a. Hein
Vrijdag, Jan Willem Otten (winnaar Libris Literatuur
Prijs 2005) en Annie Coppens.

15.30 uur:

Eucharistieviering in de Krijtberg waarin Kardinaal
Simonis zal voorgaan.

17.00 uur:

Aanbidding H. Sacrament en vesper in de Begijhofkapel.

De kosten van deelname bedragen € 10,- Voor de lunch dient men zelf
te zorgen.
Opgave voor deelname:
Rectoraat Begijnhofkapel
N.Z. Voorburgwal 373
Tel: 020-6221918
Of via e-mail: info@begijnhofamsterdam.nl

Gesprek bij de koffie
Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op
de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over
geloven en ons eigen leven. Nu de vakantie er weer opzit, gaan we weer
beginnen en wel op donderdagochtend 1 september om 10.00 uur in de
werkkamer van pastor Kint op de pastorie.
Weet u welkom!
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Oecumenische dienst voor jong en oud.
Op zondag 19 juni j.l. werd er in de St. Urbanuskerk een oecumenische
dienst
gehouden voor jong en oud.
De kerk was goed gevuld op deze zonovergoten
morgen. Aan deze dienst werd meegewerkt
door kinderkoor "Het Kwettemest", pastor Kiki
Kint en ds. Jos de Heer.
Het thema van deze dienst was "een
veldboeket" en dat was te zien ook. Op het
altaar stonden grote vazen vol met
veldbloemen:
fluitenkruid, distels, zuring, klaprozen en boterbloemen, ook wat
pioenrozen, maar die waren uit de tuin.
Na het toepasselijke welkomstlied "Dank u voor deze nieuwe (mooie!)
morgen" sprak pastor Kiki Kint een welkomstwoord en
werd het gebed om vergeving zingend beëindigd met de woorden
"Heer, ontferm U". In de eerste lezing, Genesis 1- 11-13, wordt verteld,
dat God zag dat 'het' (zijn schepping) goed was en dat God wilde dat
zijn schepping nog mooier werd en overal op aarde ontkiemde het jonge
groen, kwamen zaadvormende planten en groeide een grote
verscheidenheid aan bomen, die ook weer vruchtendragend waren,
zodat dit' leven' altijd maar door kan gaan. En God zag dat 'het', zijn
werk, goed was!
Na het lied' Laat zingen de bloemen. . .. 'werd er gelezen uit het
Evangelie naar Lucas 12: 22 - 31. Hierin wordt verteld over een
wandeling, die Jezus maakt met een groepje volgelingen. Ze komen
onderweg van alles tegen: bramen, korenaren, die je zo lekker fijn kan
wrijven tussen je vingers om ze op peuzelen, er wordt gekeken
of er nog vijgen aan een vijgenboom zitten, ze plukken druiven en
vinden zelfs een waterput. Heerlijk helder koel water, wat gedronken
wordt, onderwijl dat ze opeten, wat ze onderweg verzameld hebben.
De volgelingen, vragen aan Jezus, wanneer Hij nu eens met zijn Rijk
begint, want dan moet je toch wel voorbereidingen treffen: er moet
o.a.geld komen om te kunnen eten, huisvesting en er moeten kleren

komen. Trouwens er moet ook werk komen om weer geld te kunnen
verdienen. Maar Jezus zegt: waar maken jullie je nu zorgen om? Ik ben
allang bezig met mijn Rijk. En hebben we niet te eten en te drinken?
Let nu eens op die bloem daar! Heb je die ooit voor een spiegel zien
staan om te kijken of hij er wel verzorgd uitziet of hij wel goed gekleed
was? Die bloem is heel blij met water en een stukje grond, zodat hij kan
leven. Dat is veel belangrijker dan dure kleren! Let eens op de vogels!
Ze vliegen vrolijk in het rond, laten een gratis 'fluitconcert' horen alsof
ze nergens voor hoeven te zorgen. Het lijkt als God voor hen zorgt en
daar zijn ze tevreden mee!
In de overweging laat ds. Jos de Heer iedereen zien hoeveel moois
God voor ons mensen heeft gemaakt, wat wij gratis gebruiken mogen
en neemt ons daarvoor mee in de 'wereld van de bloemen'!
Voorop het altaar staan de vazen met veldbloemen en hij vraagt aan
de kinderen of zij daar een mooi boeket van kunnen maken voor in
die middelste, nog lege vaas. Dat wordt niet tegen dovemansoren
gezegd, want de meeste kinderen waren heel vlug voorin de kerk en
schikten met elkaar, zonder overleg, een prachtig veldboeket.
Ontroerend was te zien, hoe dat klein meisje de bloemen zo mooi
vond, dat ze die maar voor zichzelf hield en onder applaus liep ze
terug naar haar plaatsje.
En er wordt verder gevraagd aan de kinderen, of er een verschil is
tussen een veldboeket, spontaan geplukt en het boeket wat netjes
gemaakt wordt in een bloemenzaak. Een veldboeket kun je overal
plukken, gratis en voor niets en in de winkel kost het geld en daar is
alles gemaakt volgens regeltjes, die steeds veranderen: trends!
Vandaag zijn de chrysanten in, morgen misschien de rozen! En hoe
vinden jullie dat bij jezelf terug? Nou ja, als je niet prettig voelt lijkt
je op zo'n boeket uit de winkel. Netjes opgepoetst, b.v: als je als kind
mee moet op visite krijg je van te voren al te horen hoe je je gedragen
moet! Vooral netjes met 2 woorden spreken, denk om je vuile
schoenen, daarvoor liggen trouwens die kranten al op de bank, terwijl je
juist helemaal geen handje zou willen geven. Dan voel je je als een
boeket uit een winkel! Maar zitje lekker in je velletje, kun je en mag je
zijn wie je bent, dan ben je als een veldboeket, zoals Esther achter de
piano opperde. Kleurig, vol energie! En distels? Prachtige bloemen,
alleen moet je er om mee weten te gaan, dus denk om de dorens, zodat
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je niet je handen openhaalt. Maar ze maken een veldboeket wel af, zij
horen daar ook bij. Zoals de bloemen van dit 'veldboeket' allemaal in
dezelfde vaas staan, zo heeft God ons mensen een plekje gegeven op
deze wereld. Allemaal uniek, niemand aan elkaar gelijk, kijk maar naar
de 'koppies' in de kerk, niet één hetzelfde, zo leven wij hier op aarde als
'bloemen in een menselijk veldboeket' en om te leven hebben wij water
nodig, Levend water en dat is God.
Na de voorbede, vindt de collecte plaats. De 1e rondgang is voor het
project "Totolika'" op Curaçao, waar jongeren opgevangen worden,
omdat ze anders hun moeizaam vergaarde vaardigheden weer verliezen.
Hun wordt de mogelijkheid geboden om kleine bedrijfjes op te zetten,
zoals een wasserette, een sandwichshop Tevens ontkomen ze op deze
manier aan de duistere kanten van het leven op dit eiland. Deze collecte
bracht €231.80 op; de 2e collecte was voor het werk van de plaatselijke
Raad van Kerken en bracht € 140.29 op.
Prachtige bedragen, hartelijk bedankt!
Na het zingen van "de wereld zou een grote tuin van bloemen kunnen
zijn'~ wordt iedereen uitgenodigd om naar voren te komen om deel te
nemen aan de Eucharistie. Na de mededelingen bedankt ds. Jos de Heer
de 3 leden van de Raad van Kerken, die dit college gaan verlaten, voor
alles wat ze gedaan hebben voor de oecumene. Veel werk is door hen
verzet, waar wij nu de vruchten van plukken, middels het goed lopende
oecumenisch gebeuren in Ouderkerk. Het is geen brug te ver meer,
maar alleen maar de overzij! - door jullie zijn er stenen verlegd in een
rivier op aarde en daarom zal die stroom nooit meer hetzelfde zijn,
altijd zoekend naar andere, nieuwe mogelijkheden! - Adri, Rinie en
Tonny, de dank is groot en niet uit te drukken, vandaar deze bos
bloemen! Na het uitspreken van de zegen, wordt er als slotlied
gezongen "Geef mij kracht Heer!"
Het was een energievolle, rijke dienst, waar we als plaatselijke kerken
heel blij mee mogen zijn!De volgende oecumenische dienst zal op de
Vredeszondag in september gehouden worden,
namens de Raad van Kerken
Rineke Alberts

Parochiebestuur en Kerkeraad ontmoeten elkaar
Maandag 4 juli is een historische datum voor de oecumene in
Ouderkerk. ‘sAvonds hebben namelijk de beide besturen van de RK
Urbanusparochie en de Protestantse Gemeente elkaar ontmoet in een
vergadering in de Basis. De raad van kerken had beide kerkbesturen
uitgenodigd elkaar eens te ontmoeten en het initiatief genomen tot deze
stap. De beide voorzitters, Jantine Bennen en Alfred Schwechler en dhr
Janssen hebben deze uitnodiging van harte aangenomen en de avond
belegd. Er stond eigenlijk maar één punt op de agenda en dat was
kennismaking, zowel met elkaar als met de organisatie.
De voorzitter van deze avond, Jantine Bennen, heeft ieder uitgenodigd
zichzelf voor te stellen en iets te vertellen over haar en zijn taak in de
kerk. Op verrassende wijze volgde er toen een zeer openhartig rondje
waarin er prachtige verhalen verteld werden over ieders weg in en met
de kerk. Het was oprecht een ont-moeting op deze wijze, want er
‘moest’ niets. En vanuit die vrijheid kan er juist heel veel. Die sfeer was
eigenlijk bepalend voor de avond. Interesse, betrokkenheid en een open
houding waarin we ons als beide kerken verantwoordelijk voelen voor
onze missie om ook hier ter plaatse kerk te zijn, dat wil zeggen, met een
open oog en hart gericht zijn op elkaar en de wereld om ons heen vanuit
het evangelie dat God mensen lief heeft.
Eigenlijk vond iedereen deze ontmoeting heel natuurlijk en
vanzelfsprekend. Dat belooft veel voor de toekomst!
We zullen ons verder beraden op verdere stappen. Eén concreet punt
van actie is dat de caritas-groep (pci) en de diakonie met elkaar een
afspraak gaan maken om ook kennis te maken en te gaan kijken of de
dienst naar buiten toe gezamenlijk aangepakt kan worden.
Enthousiast gingen we uiteen, wie weet wat hieruit volgt….
Jos de Heer
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Mantelzorg
Mantelzorg is de hulp die partners, familieleden, vrienden of buren
bieden aan hun naaste die ziek of gehandicapt is. Deze hulp wordt
veelal verleend uit liefde of persoonlijke betrokkenheid en komt in
allerlei vormen voor. Bij ernstig zieken kan de mantelzorg oplopen
tot vierentwintig uur per dag.
Vaak is de zorg voor de ander geleidelijk aan gegroeid en een vast
onderdeel geworden van het dagelijks leven van de mantelzorger. Maar
het komt ook voor dat men van de ene op de andere dag mantelzorger
wordt. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding of ernstig ongeval van een
naast familielid.
Om mantelzorgers in Ouderkerk en Duivendrecht zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn is het Steunpunt Mantelzorg Amstelring dit
voorjaar in samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel en de
Stichting Dienstverlening Ouderen in de beide dorpskernen gestart met
activiteiten voor mantelzorgers. Op 15 maart j.l. was er in Ouderkerk
een ontspanningsmiddag voor mantelzorgers en zowel in Ouderkerk aan
de Amstel als in Duivendrecht zijn er informatiebijeenkomsten geweest
voor mantelzorgers.
In de maand mei start er een spreekuur voor mantelzorgers in de beide
dorpskernen. Tijdens dit spreekuur is er een coördinator van het
Steunpunt Mantelzorg Amstelring aanwezig om u te woord te staan en
te helpen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Waar en wanneer?
Ouderkerk aan de Amstel
De 1e en 3e vrijdagochtend van de maand van 10.00 – 12.00 uur
Lokatie: Dienstencentrum Stichting Dienstverlening Ouderen
Vondelstraat 4, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel
Start op vrijdagochtend 20 mei

Duivendrecht
De 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30 – 15.30 uur
Lokatie: ’t Dorpshuis
Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht
Start op donderdagmiddag 12 mei
U hoeft geen afspraak te maken, u bent van harte welkom.
Voor meer informatie: Steunpunt Mantelzorg Amstelring, telefoon 0205454273
e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
website: www.amstelring.nl

Dinsdag 27 september KLEDINGINZAMELING
De traditionele inzameling van gedragen kleding voor
“MENSEN IN NOOD”
wordt dit jaar gehouden op dinsdag 27 september van 15 tot 20 uur.
Daartoe zal een container geplaatst worden op het parkeerterrein van
onze kerk aan de Achterdijk. (dit i.v.m. de restauratie van onze kerk).
Helpende handen uit ons midden nemen de kleding in ontvangst en
zorgen voor de belading van de container.
“MENSEN IN NOOD” vraagt goede, nog draagbare kleding, schoeisel,
huishoudtextiel (gordijnen, tafelkleden, lakens en handdoeken) en
dekens.
NIET bruikbaar zijn: textielafval, afgetrapte schoenen, kussens,
matrassen en vloerbedekking.
Aanbieding van de kleding etc. in gesloten plastic zakken. Vorig jaar
werd 4600 kg. Ingebracht.
Dit jaar??? Bedenk wel:
“MENSEN IN NOOD” doet heel goed werk!
C.J. Broers.
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Herhaalde oproep van de Raad van Kerken
De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband tussen de Nieuwe
Kerk en de St. Urbanus. We hebben een goede verstandhouding en
doen al jaren vele dingen samen. De website was een gezamenlijk
initiatief, de bijbelwerkplaats, de kinderkerstmusical en we vieren ook
diverse malen per jaar samen. De Korte Brug tussen beide kerken is in
de loop der jaren gelukkig steeds korter geworden en dit willen we
graag zo houden.
Toch zouden we graag meer in de richting willen van een ‘samen-doenoecumene’ bijvoorbeeld samenwerking op diaconaal gebied, jongeren,
lezingen enz. Kortom: we zijn een beetje in stilstaand water terecht
gekomen en we willen heel graag de loop van de rivier een beetje
verleggen. Zoals u weet zorgen stenen in een rivier ervoor dat deze loop
ook daadwerkelijk wordt verlegd. U kúnt die steen zijn die het water
weer laat sprankelen en stromen. Na het vertrek van drie mensen uit de
Raad van Kerken wil deze weer dolgraag aangevuld worden met jonge,
enthousiaste mensen die mede allerlei initiatieven bedenken en
uitvoeren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan echtparen waarvan
man en vrouw vanuit de twee denominaties afkomstig zijn en de beide
kerken een warm hart toedragen. Christus is ons fundament en onze
eenheid ligt ten diepste in ons geloof in één God die alle verschillen
overstijgt. Wereldwijd wordt er op oecumenisch gebied samengewerkt.
Laten wij dit ook blijven doen in Ouderkerk.
Denkt u….dit is wat voor mij, dit vind ik belangrijk, hiervoor wil ik mij
graag inzetten……..Dan bent u van harte welkom voor een gesprek
hierover met Ds. Jos de Heer (4965767) en/of pastor Kiki Kint
(4961320)

Feest voor de vrijwilliger
Aan: alle verenigingen, instellingen, organisaties en
kerkgenootschappen in Ouder-Amstel.
Zaterdag 15 oktober 2005 wordt in centrum Bindelwijk te Ouderkerk
a/d Amstel een groots feest georganiseerd voor alle mensen, die zich op
een of andere manier belangeloos inzetten voor de Ouderamstelse
gemeenschap. Onze vrijwilligers.
Ook in uw vereniging, instelling of organisatie zijn velen vrijwillig
actief. Van bestuurders tot de lijnentrekkers, de bezoekers van ouderen
en/of zieken , mantelzorgers, de ‘koffiejuffrouw’. Noem ze maar op.
Allen dragen hun onmisbare oliedruppel bij om de motor soepel te laten
lopen.
Met het ‘Feest voor de vrijwilliger’ wil de Stichting De Vrijwilliger
deze vrijwilligers verwennen met een avond vol (ont)spannende
activiteiten en optredens, als waardering voor hun belangeloze inzet.
Het ligt in de bedoeling van het ‘Feest voor de vrijwilliger’ een jaarlijks
terugkerend evenement te maken op een wisselende locatie.
Het is onmogelijk gebleken alle vrijwilligers persoonlijk uit te nodigen.
Daarom wil de stichting een beroep doen op u. Wij verzoeken u
bijgaand persbericht op te nemen in uw blad en het feest op alle
mogelijke manieren onder de aandacht te brengen van de vrijwilligers.
Ook vrijwilligers, die niet aangesloten zijn bij een organisatie of
instelling zijn van harte welkom. Zegt het voort, zegt het voort.
Wij danken u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking,
Namens Stichting De Vrijwilliger, Harrie Verstegen

Schoonmaken kerk.
De kerk wordt weer schoongemaakt op
Woensdagmiddag 28 september om 13.00 uur.
Mogen wij weer een beroep op u doen, na deze welverdiende
vakantietijd?
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

Bericht van de redactie.
De kopij voor het oktober-nummer kunt u t/m donderdag 15
september inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres
wesse136@planet.nl
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Bloemenoffer 2005
Door de niet aflatende ijver van vele vrijwilligers en de groeiende
bereidheid tot deelname aan het bloemenoffer voor de versiering van
onze kerk, en sinds kort ook de stilteruimte, vertoont de opbrengt ook
dit jaar weer een verheugende groei.
Voor dit jaar werd ingezameld:
Vorig jaar was de opbrengst:
Meer opbrengst:

€ 2866,04
€ 2705,---------€ 161,04

Graag onze hartelijke dank aan de organisatrices, de dames Nel Drubbel
en Truus Kouwenhoven, aan de vrijwilligers die op pad gingen en aan
de parochianen die dit mooie resultaat mogelijk gemaakt hebben.
C.J.Broers, parochiecoördinator

Aktie Kerkbalans
Stand van zaken Kerkbalans per 18 juli 2005
Totaal toegezegd:
Totaal ontvangen
Nog te ontvangen

€ 42.853,64
€ 33.668,60
€ 9.185,04

Girorekeningnummer:
Bankrekeningnummer:

290535
3518.06.210

Vriendelijke groeten namens commissie Aktie Kerkbalans,
Cor Jansen.
.
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Liturgie-agenda.
Datum.

Tijd.

Voorganger .

03-09 t/m 02-10.
Bijzonderheden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03-09
19.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Piano en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04-09 10.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Caeciliakoor.
23ste zon.d.h.jaar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-09
19.00
Pastor K. Kint p.w.
Woord-en comm.viering.
Piano en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-09 10.00
Pastor K. Kint p.w.
Woord-en comm.viering. Alle 3 de koren.
Startviering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17-09
19.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Piano en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18-09 10.00
Ds. De Heer&Pastor K. Kint p.w.Nieuwe Kerk
Oecum. Viering.
Oecumenisch koor.
25ste zon d.h.jaar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24-09
19.00
Pastor K. Kint p.w.
Woord-en comm.viering.
Piano en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25-09 10.00
Pastor K. Kint p.w.
Woord-en comm.viering.
Caeciliakoor.
26ste zon.d.h.jaar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-10
19.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Piano en zang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-10 10.00
Pastor G. van Tillo.
Eucharistieviering.
Caeciliakoor.
27ste zon.d.h.jaar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

