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Ouderwets koken, met aardappelen, vlees en groente: als je in
de supermarkt rondloopt en je ziet
al die kant-en-klaar maaltijden,
dan zou je vergeten dat iemand
nog gewoon aardappels schilt en
het vlees laat sudderen. Toch
worden er, met name in het najaar,
heel wat smakelijke maaltijden in
de diverse keukens bereid. De
overeenkomst tussen ‘toen’en
‘nu’ is dat een smakelijke maaltijd
vaak staat of valt met de juiste
saus, jus, of, in woorden van toen,
‘papje.’ Je kunt de aardappelen,
groente, vlees, wel goed gekookt
of gebraden hebben, de finishing
touch is toch die smakelijke saus
of jus. Het geheim van lekker
koken zit hem dus heel vaak in het
maken van een goede saus. Een
goede saus maken: in menig
kookboek kun je lezen dat je er
even bij moet blijven voor het
beste resultaat. Hup de ingrediënten bij elkaar gooien: niet doen,
want het kan gaan schiften. Dus
precies op tijd en enigszins
langzaam bijvoorbeeld de room al
roerend toevoegen.

Met een knipoog kun je de
samenwerking waar de RK kerken
in
Amstelland
voor
staan
vergelijken met het bereiden van
een maaltijd. Blijft het gewoon bij
aardappelen, vlees en groente,
die je bij elkaar opeet - je moet nu
eenmaal een warme prak naar
binnen werken - of wordt het echt
een smakelijke maaltijd: alle
ingrediënten horen bij elkaar en
die smakelijke saus:
helemaal top.
Voor het bereiden van
een maaltijd moet je de
tijd nemen en iedereen heeft het
koken met
vallen en opstaan
moeten leren. Om tot een
werkelijke samenwerking in RK
Amstelland te komen moeten we
ook de tijd nemen. Met vallen en
opstaan zullen we moeten leren
met elkaar om te gaan. Dat wil
zeggen: omgaan met die andere
parochiaan uit een kerk waar
misschien net een andere sfeer
heerst, of heerste. Een leerproces,
waarbij we van elkaar willen leren
om tot een echt fijne en hartelijke
samenwerking te komen. Het

thema van dit nummer van
Katholiek Amstelland is: ‘De
lerende kerk’. Het staat vol met
artikelen uit uw en andere
parochies, en met name over wat
we kunnen leren. Niet alleen van
elkaar, maar ook mèt elkaar. De
redactie wenst u veel leesplezier

‘De Lerende Kerk’
en wil bij voorbaat al die
vrijwilligers bedanken, die aan dit
nummer hebben meegewerkt. En
vooral: al die trouwe mensen die
het blad bij u in de bus hebben
gestopt. 

Redactie ‘Katholiek Amstelland’
rkkerkamstelland@gmail.com
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Pastor Tom Buitendijk 65 jaar
Op 23 augustus werd ik 65 jaar.
Op zo’n dag krijg je dan recht op
het emeritaat. In overleg met het
bestuur van de Karmelorde en het
parochiebestuur van de Titus
Brandsmakerk heb ik besloten
van dat recht geen gebruik te
maken en voorlopig in functie te
blijven.
Een feestcomité heeft met medewerking van veel parochianen een
schitterende feestdag verzorgd.
Ondanks het regenachtige weer
was de sfeer warm, hartelijk en
stralend. Heel veel parochianen
en gasten zijn komen gelukwensen. Ieder met een bijdrage
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Colofon
Katholiek Amstelland is een
uitgave van de gezamenlijke
Rooms Katholieke kerken in
Amstelveen, Amsterdam –
Buitenveldert en Ouderkerk
aan de Amstel.
Eindredactie:
Guido van den Berg
Redactieadres:
Westelijk Halfrond 1
1183 HN Amstelveen
Telefoon: 06 - 44848922
E-mail:
rkkerkamstelland@gmail.com
Website:
www.rkamstelland.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Arthur Onderstal, Ans van
Geest, Rita van der Vliet –
Loogman en Yvette Saan.
Wat te doen bij onjuiste
adressering?
Neem contact op met het
secretariaat van uw eigen
parochie.
Voor meer gegevens:
Zie de servicepagina op de
achterzijde.
aan een reis die ik nu kan gaan
maken. Het was fijn om je
gedragen te voelen door al die
mensen die je het goede toe
wensen. Het was mooi om te zien
hoe mensen elkaar in een
gezellige sfeer kunnen ontmoeten. Mede namens mijn familie wil
ik iedereen die aan deze dag
heeft bijgedragen, van harte
bedanken. Het is een zegen om
zó 65 te mogen worden. Zo’n dag
is een startdag om met veel zin en
goede moed door te werken! 
Tom Buitendijk
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De Lerende Kerk
Wij zijn naast een Vierende en Dienende, ook een Lerende Kerk.
Interessant te zien hoe Jezus ´leerde´. In het evangelie lezen wij hoe Hij
´weldoende rond ging, Hij verkondigde het Evangelie in de synagogen
en onderweg, op pleinen en straten, op bergen in het open veld, voor
joden en heidenen´ (Matteüs 4:23). Uit Zijn woorden sprak overtuigingskracht. Maar hij was niet belerend of autoritair. Hij ging in dialoog: Hij
stelde vragen, Hij luisterde en reageerde, vol liefde en bewogen door de
mensen die Hij ontmoette. Zo liet Hij als kind van God zijn Vader zien:
een God die in liefdesdialoog wil zijn met mensen.
Jezus werd door zijn tijdgenoten
herkend als rabbi, als leraar. Het
Woord Gods moet gehoord
worden, om te kunnen onderhouden. Voor alle gelovigen, ook
voor
pastores, betekent deze
oproep de noodzaak van een
éducation
permanente,
een
levenslang proces van ´in de leer
gaan bij het Woord van God.´ Het
is daarom een taak van parochies
om voorwaarden c.q. een klimaat
te scheppen waarin geloven zich
kan ontwikkelen. Er is in onze
kerken veel aandacht voor
Liturgie en Diaconie, maar het
samenkomen als ´Lerende Kerk´ is
minstens zo belangrijk. Leren en
Dienen vormen naast Liturgie de
basis van ons geloven.
Geloofsopvoeding gebeurt in de
eerste plaats door het voorbeeld
van degenen die een belangrijke
rol spelen in een mensenleven. In
het leven van een kind zijn dat de
ouders of verzorgers. Er zijn
ouders die van nature een
gelovige levenshouding overdragen. Anderen ervaren daarin
een
zekere
verlegenheid.
Parochies bieden een eerste
kerkelijke handreiking in de
doopvoorbereiding, die vooral
ook bedoeld is als geloofsverdieping van de ouders.
Daarnaast zijn er vormen van
gezinscatechese,
Katholiek Amstelland | september 2011

Van Jezus
horen we geen
oproepen:
laat iedereen
naar de
tempel of
synagoge
komen!

tempel of synagoge komen! Hij
bekommert zich niet om grote
aantallen. Hij geloofde als geen
ander in de kiemkracht van het
zaad. En dat zaad, hoe klein ook,
schiet op en groeit, ´terwijl de
boer slaapt´. Misschien is dit voor
u een uitnodiging om het
komende seizoen ook deze kant
van de ´Lerende Kerk´ mee te
beleven. U zult er rijker van
worden in uw geloofsleven, en die
ervaring hopelijk kunnen delen
met anderen! 
Pater Ambro Bakker s.m.a.

sacramentencatechese, buitenschoolse catechese, geloofsgesprekken,
Bijbelavonden,
jongerencatechese, excursies,
studiereizen,
vorming
en
toerusting voor vrijwilligers in de
kerk,
levensbeschouwelijke
vorming op scholen enz.
Het zijn vaak kleine groepjes
mensen die deze bijeenkomsten
volgen. Dat vinden we best
jammer, want stilstaan in je geloof
betekent een teruggang in je
geloofsleven. Kleine groepjes?
Van Jezus horen we geen
oproepen: laat iedereen naar de
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De Weg van de Sacramenten

Verdieping langs andere wegen

Sacramenten
noemen
we
'toegangsdeuren tot het heilige' of
ook wel 'tekens van
goddelijke nabijheid op belangrijke momenten op ieders
levensweg'. Deze omschrijvingen
sluiten aan bij een oude definitie:
´een sacrament is een heilig teken
in woord en gebaar dat de
genade geeft die het aanduidt´.
Wanneer we vandaag de dag
vormselkandidaten
naar
de
belangrijkste momenten op hun
levensweg vragen, dan komen zij
meestal wel op 'geboren worden,'
'trouwen 'en' doodgaan'. De
viering van gemeenschap, de
mogelijkheid van vergeving , de
troost van de ziekenzalving zijn
minder in tel. De roeping tot het
ambt nog minder. In gesprek
erover kunnen ze het zevental van
de sacramenten goed plaatsen.

Alles van waarde vraagt om zorg.
Een huis moet regelmatig worden
geschilderd. Ook aan relaties
moeten we tijd en aandacht
besteden. Aan een goed huwelijk
moet je blijven werken. Banden
met vrienden en familie vergen
onderhoud. Iets dergelijks geldt
ook voor onze binnenkant, onze
ziel, onze spiritualiteit, ons
geloven.
In de eerste plaats omdat ons
geloofsleven – net als alle andere
zaken – onderhevig is aan de tijd
des tijds. Als je er niet regelmatig
iets aan doet, slijt het af. Maar er
is nog een tweede reden: wij zelf
veranderen met de jaren. Het
geloof van mijn kindertijd heb ik al
heel lang achter me gelaten. Maar
ook het geloof waar ik als jong
volwassene bewust voor heb
gekozen, heeft niet stil gestaan.
Het heeft zich verder ontwikkeld,
hand in hand met mijn levensloop,
mijn beroep en de samenleving.
Ook geloven vraagt dus om voortdurende voeding en verdieping.
De vieringen op de zondagmorgen zijn daarvoor een
belangrijk moment. Maar niet het
enige. Bovendien heeft de liturgie
haar
eigen
spelregels
en
beperkingen. Voor verdieping en
vooral onderling gesprek zijn
andere vormen en momenten
belangrijk.
Een lezing met discussie is de
klassieke vorm. Maar in deze tijd
zijn we gewend aan interactie en
andere media. Samen naar een
korte film kijken en die dan
bespreken, voegt veel toe aan het
thuis alleen naar de TV kijken.
Een vorm die veel ruimte geeft
aan de inbreng van de deelnemers, is het bespreken van een
boek. De gezichtspunten van de

ln onze katholieke kerk is 'De weg
van de Sacramenten' lange tijd de
voornaamste leerweg geweest.
Door naar de kerk te gaan - doordeweeks en 's zondags - leerde je
als vanzelf de Bijbelverhalen, de
inhoud van de kerkelijke feesten,
de gebeden díe je dagelijks moest
bidden.
Geloofsonderricht geschiedde op
school, in de tijd van de Eerste
Communie, toen je ook leerde
biechten. In de voorbereiding op
het vormsel en in de voorlichting
bij het huwelijk kreeg je ook wel
het één en ander mee. Vaak was
dat niet afgestemd op de manier
waarop jij met je geloofsleven
bezig was. Je kreeg de leerstof als
'kennis' aangeboden. Stukjes
moraal en dogmatiek.

Sacramenten´ zoals die beleefd
werd, niet meer voldoende is om
uit te groeien tot een christen die
rekenschap kan afleggen van de
hoop die in hem leeft; of die
vrijmoedig van zijn geloof kan
getuigen ten overstaan van nietgelovigen.
De Nieuwe Katechismus voor
volwassenen heeft lange tijd een
uitstekende bijdrage geleverd om
dit tekort aan te vullen. Ook nu
verschijnt
er
uitstekend
catechetisch materiaal. Je hoort
katholieken daarom vaak zeggen:
'de mensen weten niets meer',
'de kinderen krijgen op school
geen godsdienstles meer', 'wij
mochten vroeger geen bijbel
lezen', 'alle geloofskennis is aan
het verdampen'. Met deze

constatering heb je nog niets
gedaan. Waar vroeger 'parochie'
'school 'en 'gezin' een heilige
driehoek vormden, hoort de
geloofsopvoeding nu in de eerste
plaats thuis bij het gezin.
Dààr moeten 'het geloven en het
bidden ' (dat is meer dan weetjes
en gebedjes) het eerst op
levendige wijze worden geleerd.
Leren door het te doen. Veel jonge
ouders vinden geloofsopvoeding
een moeilijke opgave. Dat is het
ook. Daarom hebben de ouders
recht op hulp en steun van de
parochie.
Rond de Eerste Communie en het
Vormsel zijn nu goede catecheseprojecten beschikbaar. Voor de
toediening van het Doopsel willen
we de ouders bij elkaar brengen.
Voor de opvoeding van jonge
kinderen willen we een korte
'cursus' aanbieden. Voor de
vorming van volwassenen willen
we gespreksmogelijkheden aanbieden over voor hen belangrijke
thema's. Ook zijn er praktische
initiatieven
zoals
een
gezamenlijke uitstapje en kloosterweekeinden.
De viering van de Sacramenten
voedt ons geloofsleven en helpt
ons in het dagelijkse leven goede
mensen te zijn die met respect en
naastenliefde een ander tegemoet
treden. Dat is precies wat doopouders voor hun kinderen willen.
Daarom is het belangrijk dat de
parochie een 'lerende' parochie
is. Geloven verbetert de kwaliteit
van je leven en van de
samenleving. 
Pastor Tom Buitendijk Ocarm

Als we eerlijk zijn dan moeten we
zeggen dat ´De weg van de
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gesprekspartners
zijn
een
verrijking van de eigen inzichten.
Het is boeiend om te zien hoe
anderen omgaan met dezelfde
gelovige thematiek.
Niet alles hoeft met woorden. Ook
creatieve expressie vormt een
ingang tot verdieping. Als je
samen het lijdensverhaal van
Jezus schildert – per persoon één
‘statie’ – ontdek je vaak dat
dingen je ontroeren; eerder was
je je er niet zo van bewust. Het
gaat niet om de artistieke
prestatie, maar de persoonlijke
expressie en de ontdekking van je
eigen spiritualiteit. Ook andere
bijbelverhalen of thema’s lenen
zich hiervoor.
Voor druk bezette mensen is het
belangrijk dat de thema’s

aansluiten bij de dagelijkse praktijk. De gelovige opvoeding van
jonge kinderen is zo’n thema. Die
begint non-verbaal: bij de liefdevolle verzorging vanaf de
geboorte. Maar wanneer het kind
gaat praten, doen zich nieuwe
kansen (en vragen) voor. Enkele
praktische workshops kunnen
ouders helpen om hun schroom te
overwinnen en ‘gewoon te
beginnen’. De uitwisseling van de
ervaringen speelt ook hier een
belangrijke rol.
Het vreedzaam samenleven van
verschillende religies is een
actueel thema. Kennismaken met
een andere traditie leert je niet
alleen om je buurman/vrouw beter
te begrijpen, maar nodigt ook uit
tot verdieping van je eigen geloof.
In Amstelveen en Buitenveldert
wonen veel Joden. In de
afgelopen 40 jaar heeft de kerk
een andere gelovige kijk op het
jodendom ontwikkeld. Dit is
buiten de kring van ingewijden
vrijwel onbekend. Ook is het
interessant om kennis te maken
met de diversiteit van het
jodendom in Nederland. Want
‘twee joden is drie meningen’. In
onze regio ligt de diversiteit om de
hoek. – Volgend seizoen is de
islam aan de beurt.
De onderwerpen die aan de orde
kunnen komen zijn legio. U kunt
zelf ook een onderwerp aan
dragen bij uw pastor of de
redactie van dit magazine.
Wat al deze vormen gemeenschappelijk hebben, is dat ze
kortlopend zijn. Je zit er niet een
lange tijd aan vast, maar kunt
kiezen wanneer het jou schikt en
interesseert. 
Pastor Jaap van der Meij.
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De Lerende Kerk:
Samen Bijbellezen in
De Goede Herder

De Lerende Kerk:
Catechese en jongeren
Onder catechese verstaan we onderricht in het geloof. De
ouderen onder ons kennen beslist van vroeger nog wel de
vragen en antwoorden van de catechismus die op school
werden onderricht. Voor dit vak moest op je rapport
minstens een 8 staan want de catechismus was leidraad in je gelovig
leven! Of de ware betekenis van alle vragen en antwoorden diepgaand
doorgedrongen zijn, valt wel te betwijfelen. Dit speelde zich af in een
tijd dat geloof en geloven verweven waren met de gehele
maatschappij: thuis, op school en het sociale leven.
Vandaag de dag is de kerk naar de marge teruggedrongen.
Geloofsonderricht op school en thuis is niet meer vanzelfsprekend en
geloven is meestal een persoonlijke keuze. Niemand kiest vandaag
nog voor het geloof op basis van rationele argumenten of sociale druk.
Wel als hij of zij existentieel geraakt is, in het hart. Rondom de scharniermomenten in het leven, dopen, 1e communie, vormsel, huwelijk en
uitvaart kan de kerk gelukkig nog van betekenis zijn. We hebben
immers een prachtige boodschap en er valt veel te leren in de
navolging van Jezus.
Om te voorkomen dat de kerkelijke krimp doorzet, zijn we in de regio
Amstelland op zoek naar wegen om weer een wervende en
aantrekkelijke kerk te worden, zodanig dat men er zich graag bij wil
aansluiten: want 'Een kerk die niet werft, sterft'.
Dit heeft ook alles te maken met de vraag, in hoeverre de kerk ook een
lerende kerk is. Wanneer in onze kerken steeds alles maar bij het oude
blijft, zal daar geen aantrekkingskracht van uitgaan. Maar wanneer er
sprake is van groei in allerlei opzichten, zal dat aanstekelijk werken.
Nu is met onderricht in kennis uiteraard niks mis. Per slot van rekening
is het leven één groot leerproces. Maar in de huidige tijd spreekt
wellicht de volgend omschrijving van catechese méér aan.
De Schrift en de Traditie zo levend maken dat ze werkelijk een
leidraad kunnen zijn in het handelen van de kerk ten dienste van
de mensen en de menselijkheid, zowel in het persoonlijk leven als
in het leven van de parochiegemeenschap.
Trefwoorden hierbij zijn: dialoog, geloofscommunicatie, kritische
bezinning en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van deze vorm van
catechese is in de meeste parochies sprake; ondermeer rond de
sacramenten, of als jonge ouders met elkaar in gesprek komen,
bijvoorbeeld bij de voorbereidingen op de doop van hun kind, en in
bijeenkomsten rond de Schrift. Zoals eerder gezegd: Geloof en
geloven zijn in deze tijd geen vanzelfsprekendheden meer, maar
bewuste, persoonlijke keuzes. Dat geldt ook voor jongeren! In de
meeste parochies zal de ontmoeting met jongeren voornamelijk
plaatsvinden rond de voorbereiding op het sacrament van het
vormsel, sinds enkele jaren regionaal toegediend en in 2011 voor de
eerste keer met een regionale ontmoetingsdag voor alle vormelingen
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van de regio Amstelland.
We praten dan over jongeren van
veertien jaar en ouder.
Hoewel kennisoverdracht belangrijk is, is het minstens zo belangrijk om te luisteren naar de
ervaringen van jongeren zelf en
interesse te tonen in hun
leefwereld. We kunnen veel van
elkaar leren, en daarvoor is het
belangrijk dat je als begeleider
van jongeren of als pastor, een
relatie opbouwt met hen.
Jongeren dus vertrouwen geven,
kansen bieden en vaak laten
merken dat zij het waard zijn om
je voor in te zetten. Dat willen we
graag proberen in de regio
Amstelland en sinds twee jaar is
er een Jongerenberaad waarin
vertegenwoordigers zitten van
parochies die al actief bezig zijn
met jongeren. Helaas zijn nog niet
alle parochies vertegenwoordigd
en zoeken we voor deze
parochies nog iemand die
affiniteit heeft met jongeren,
contactpersoon wil zijn en
creatief wil meedenken in het
Jongeren-beraad. Het liefst een
jongere zelf of een ouder die praat
vanuit de ervaring met eigen
kinderen.
Tot slot: de activiteiten die plaatsvinden in de diverse parochies
staan natuurlijk open voor álle
jongeren uit de regio. Zie voor meer
informatie en het programma
pagina 22
Van harte welkom! 
Kiki Kint, p.w.
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Waar twee of meer in mijn naam
bijeen zijn, ben ik in hun midden
(Mt 18, 20). Wanneer er twee of
meer samen zijn en Tora
bestuderen, dan is de Sjechiena
(de inwonende aanwezigheid
van God in deze wereld) in hun
midden. Wanneer twee of meer
samen de Schrift lezen en
bestuderen, spreekt de Heer.
Zo…., deze zinnen stijgen uit
boven ons bestaan van alledag.
Ze tillen ons op en geven weer
dat bij samen Bijbellezen er heel
wat met een mens kan
gebeuren, zelfs zodanig dat hij
of zij ten diepste geraakt wordt
en een ander mens wordt.
Vreemd toch, dat hier in
Nederland relatief zo weinig
katholieken vertrouwd zijn met
wat hen toch zo kostbaar en
dierbaar zou behoren te zijn: de
Bijbel. Je hoort wel eens
katholieken zeggen: ja maar wij
mochten
vroeger
geen
Bijbellezen. Dat mocht niet van
de hiërarchie. Bisschoppen en
priesters waren immers de
enigen die met gezag de bijbel
konden
uitleggen.
Zelf
Bijbellezen, dat deden toch
alleen de protestanten?
Gelukkig zien we in de laatste
decennia dat Het Boek een
geweldige
geloofsbron
is
geworden. Zelfs over geloofsgrenzen heen zijn we in staat
gebleken bruggen te slaan.
Leek het er vroeger op dat
iedere denominatie haar eigen
Bijbelvertaling had, sinds enkele
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jaren hebben we de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), een
gemeenschappelijk geloofsboek van joden, katholieken en
protestanten in onze gemeenschappelijke Nederlandse
taal. Dat betekent echter weer niet dat daarmee ook de Bijbeluitleg er
stukken eenvoudiger op is geworden. De Bijbel is immers niet een
eenvormig hanteerbaar boek, maar is eigenlijk een boekenkast vol
kleinere en grotere boek(werk)en, die ook nog eens verschillende
literaire genres en thema’s bevatten. Daar komt verder bij dat de
Bijbel 2.000 tot 3.000 jaar geleden op schrift is gesteld in de talen van
die dagen en in een Midden Oosten dat sterk afwijkt van de huidige
westerse wereld. Maar dat laat toch onverlet dat wij gelovigen de
Bijbel ervaren als een boek vol geloofsverhalen voor vandaag die ons
altijd weer weten te bemoedigen en te inspireren. Ja, wij komen zelfs
op het spoor van ons eigen (levens)verhaal met God, misschien wel
door de vele lagen die wij in teksten ontdekken en doordat uit zo vele
invalshoeken kan worden gelezen. Teksten lezen en herlezen, en het
liefst samen lezen en dan aan elkaar de leeservaringen uitwisselen.
Dat is de manier waarop wij de geloofsverhalen proberen eigen te
maken en ons heel geleidelijk bewust worden dat er tussen hemel en
aarde een ruimte is die alles en allen verbindt.
In de Parochie van De Goede Herder neemt Het Woord vanouds
een zeer bijzondere plaats in. Dat blijkt onder meer uit de
gevelsteen, uit de plaats die Het Woord in de liturgie is
toebedeeld, de manier waarop parochianen naar de preek
luisteren en hem becommentariëren en zelfs uit de Mariaverering. Maria heet in onze kerk ‘Maria van Het Woord’. En ons
Maria-beeld laat zien hoe de Moeder haar Zoon inwijdt in de
heilige Schrift. Dat Het Woord zo’n prominente plaats inneemt,
heeft er ook toe geleid dat een flinke groep parochianen
maandelijks (doorgaans op de tweede donderdag) bijeen komt
om samen vooraf gekozen Bijbelteksten te lezen en te
bespreken.
Voor meer informatie over deze inspirerende bijeenkomsten:
zie pag 25 

Pastor Phil Kint
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Hans Dornseiffen, scheidend ziekenhuispastor Zorgcentrum Groenelaan en Ziekenhuis Amstelland:

´Wie in het lichaam prikt, prikt ook in de ziel´
‘Mensen zeggen zo makkelijk: ´Een gezonde geest in een gezond
lichaam´. Maar op het moment dat je lichaam het laat afweten, merk je
dat je ook geestelijk uit balans raakt. Je moet op zoek naar een nieuw
evenwicht. De grote vragen van het leven dienen zich aan. Wat is echt
van waarde?’ Aan het woord is Hans Dornseiffen. Hans is meer dan 35
jaar als pastoraal werker verbonden geweest aan het Ziekenhuis
Amstelland en Zorgcentrum Groenelaan. In mei en juni is er feestelijk
afscheid van hem genomen. Bewogen en enthousiast vertelt Hans over
zijn studie, over de zorg en de ontwikkelingen in het denken over
stervensbegeleiding. ‘Doe ik het wel goed, geef ik de mensen wel
voldoende?’ is één van de kernvragen die ik mijzelf in het begin van
mijn werk regelmatig stelde’,’ zegt hij bedachtzaam. ´Vooral in de
begintijd vond ik het eigenlijk best zwaar. Je kwam heel dicht bij
mensen en in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw
werd er niet openhartig over een ernstige ziekte gesproken.’
Schort voor
Wie Hans zo enthousiast en
betrokken hoort spreken, zou het
bijna niet geloven, maar hij is er
destijds gewoon min of meer
ingerold. Als twaalfjarige ging ik
naar
het
Klein
Seminarie
Hageveld in Heemstede en in
1967 ging ik theologie studeren
aan de Katholieke Theologische
Hogeschool in Amsterdam. Een
bijzondere tijd volgde. Het was de
tijd van ná het Tweede Vaticaans
Concilie en alles stond op z’n kop.
Veel discussie, maar vooral: een
nieuw soort enthousiasme. Alles

zou beter, opener en mooier
worden. Religie was er voor de
mensen en niet omgekeerd. Wat
ik zelf als heel positief heb
ervaren, is dat er sinds die tijd
veel meer aandacht is gekomen
voor professionaliteit in de
pastorale zorg. We kregen
bijvoorbeeld veel psychologie en
daar heb ik veel profijt van gehad.’
Om als theologiestudent wat bij te
verdienen werd Hans hulpbroeder
in het Weesperpleinziekenhuis. ‘Ik
kreeg een schort voor en werd
‘broeder Hans’ genoemd. Het

eerste uur dat ik werkte, kreeg ik
vieze klusjes te doen. Achteraf
bleek het een soort ontgroening te
zijn. Ik was met glans door de proef
gekomen, omdat ik mijn ontbijt
binnen had kunnen houden…’
Stervende jonge vrouw?
‘Rond 1969 lagen de patiënten
soms meer dan een jaar in dat
ziekenhuis,’ vertelt Hans, ‘het
verpleeghuis bestond nog slechts
op kleine schaal.’ Na zijn
afstuderen en zijn huwelijk zag hij
in 1975 een advertentie voor een
geestelijk verzorger in wat toen
nog het Nicolaas Tulpziekenhuis
heette. ‘Ik dacht: ik probeer het
een tijd, en als het te zwaar is, dan
ga ik iets anders doen. Wat zeg je
bijvoorbeeld als jong broekie
tegen een moeder van 28 die op
sterven ligt, maar die nog geen jaar
geleden een kind gekregen heeft?’
Hans zette door en langzaam
maar zeker ontwikkelde hij zich
tot de professional die pastorale
betrokkenheid wist te combineren
met kennis, psychologie en
theologie. Ook lesgeven ging tot
zijn bezigheden behoren. ‘We
vergeten al gauw dat de gezond-

Geloofsverdieping op de Tiltenberg
Op de grens tussen Vogelenzang en De Zilk,
prachtig gelegen tussen de duinen en de bollenvelden, bevindt zich de Tiltenberg. In dit mooi
gerenoveerde gebouw, waarin tot voor kort de
lekenzusters van de Graal waren gehuisvest, worden
tegenwoordig priesters, diakens en catechisten van
het bisdom Haarlem-Amsterdam opgeleid. Sinds
kort zijn ook de studenten van het Aartsbisdom aan
de Tiltenberg toevertrouwd.
Wat voor velen minder bekend zal zijn, is dat er daarnaast diverse mogelijkheden zijn voor anderen om
zich via kortere of langere cursussen te verdiepen
in het geloof van de katholieke kerk. Voor wie
bepaalde aspecten van zijn of haar geloof eens
serieus wil bestuderen zijn er tal van interessante
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heidszorg in de afgelopen
vijfendertig jaar een hele ontwikkeling
heeft
doorgemaakt.
‘Vroeger kwam de pastoor of de
dominee even langs, en daar is
niets mis mee. Maar als geestelijk
verzorger in een ziekenhuis kun je
tijd voor iemand maken, en het
gaat niet alleen om de patiënten
maar ook om het verplegend
personeel. Ook heb ik de hele
discussie over euthanasie van
dichtbij meegemaakt.’
Euthanasie, om het onderwerp
dan maar bij de kop te pakken,
komt volgens Hans in de praktijk
van een ziekenhuis weinig voor.
‘Als er in ‘ons’ ziekenhuis per jaar
zo’n 200 mensen komen te overlijden, dan is er hoogstens in
enkele gevallen sprake van
euthanasie. Het gaat natuurlijk om
de vraag: wat kan je als instelling
betekenen voor terminaal zwaar
zieke mensen? Hoe geef je ze
verlichting, wat zegt hun geweten,
wat zegt mijn geweten? Hans

heeft meegeschreven aan de Brief
van de Bisschoppen over het
lijden en sterven van ernstig
zieken. ‘Eén van mijn taken is het
om goede voorlichting te geven
en mensen te wijzen op hun eigen
verantwoordelijkheid. En als je in
alle eerlijkheid zeer zorgvuldig
bent geweest dan haal ik graag
Mgr. Bekkers aan die zei: ‘Als je
voor de hemelpoort staat, staat er
geen bisschop naast je. Je bent
en blijft zélf verantwoordelijk.´

onderwerpen.
Ook
voor
vrijwilligers die in de kerk actief
zijn en zich wat meer willen
bekwamen in hun functie, zijn er
diverse ondersteunende vakken.
Zo leer je bijvoorbeeld hoe je de
Bijbel kunt lezen, maar ook hoe je
een goed pastoraal gesprek kunt
voeren. Je hoort het één en ander
over de geschiedenis van de kerk,
maar ook over allerlei actuele
vraagstukken.
Voor wie tijd en ambitie heeft het
allemaal wat steviger aan te
pakken, bestaat de mogelijkheid
om
een
tweejarig
studieprogramma theologie te volgen.
De bijeenkomsten vinden door-

gaans plaats op zaterdagen,
gemiddeld eens in de drie weken.
Er bestaat een wat lichtere en een
wat zwaardere variant, minor en
major. In de laatste variant zijn er
af en toe ook blokjes van drie
cursusdagen door de week.
Voor wie al jaren rondloopt met
allerlei vragen rond kerk en geloof,
biedt de Tiltenberg een goede
gelegenheid om hierover eens van
gedachten te wisselen met
geloofsgenoten die ook op zoek
zijn. De studiedagen bieden naast
lessen ook mooie momenten van
liturgie en gezongen getijdengebed. Sommige studenten zijn na
die eerste twee jaar zo enthousiast
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Kaartje
Is met de komst van de ziekenhuispastor de lokale parochie niet
meer op afstand komen te staan?
Hans: ‘Zowel van de kant van de
parochies als van mijn kant wordt
geprobeerd die band actief te
onderhouden. De bloemengroet
van de parochies, de kaarten, de
bezoekjes: het wordt in het
verpleeghuis zeer op prijs gesteld.
En natuurlijk met Palmpasen,
wanneer de kinderen naar het

ziekenhuis komen met hun
versierde Palmpasenstok, dan is
het gewoon feest’.
Hans pleit er voor dat mensen
aandacht houden voor hun zieke
medemens. ‘Ik beschouw het als
een stukje praktisch christendom
dat mensen een deel van hun tijd
besteden aan vrijwilligerswerk.
Het tweede gebod, dat Jezus ons
voorhoudt, is niet voor niets:
‘Houd van je naaste, zoals jij wilt,
dat een ander van jou houdt’.
Hans gaat zelf ook bekijken wat
hij, naast het geven van meer
aandacht aan zijn familie en zijn
kleinkind, nog voor de katholieke
gemeenschap in Amstelland mag
betekenen. ´Ik heb vaak mogen
zien hoeveel troost en kracht het
katholieke geloof aan mensen kan
aanreiken. Dat heeft mijn eigen
geloof helpen verdiepen. Dat ik
daar een taak in mocht hebben –
daar ben ik de Eeuwige bijzonder
dankbaar voor.´ 
dat ze de studie vervolgen als
toekomstige catechist of diaken.
Wie meer wil weten kan van
alles vinden op de webpagina
van de Tiltenberg:
www.Tiltenberg.com.
Wie graag eens een persoonlijke
toelichting wil krijgen, is van
harte uitgenodigd met mij
contact op te nemen. Ook een
gesprek met de rector van de
Tiltenberg, Mgr. J. Hendriks, is
altijd mogelijk. U bent hartelijk
welkom. 
Paul Koopman,
diaken in Amstelland en docent
aan de Tiltenberg
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Jan-Willem en Maaike van Ittersum naar de

Wereldjongerendagen

‘Wat trekt je aan?’
“Wat trek je aan?” Meteen was
onze reactie: “geen afritsbroeken!”
Maar de vraag luidde net iets
anders, namelijk: “Wat trekt je
aan?” Daar moesten we toch wat
langer over nadenken. We, dat
zijn Jan-Willem (17) en Maaike
(bijna 16) van Ittersum. Afgelopen
zomer
bezochten
wij
de
Wereldjongerendagen (WJD) in
Madrid; een groot jongerenfestival, ontstaan in de jaren
tachtig. Paus Johannes Paulus II
wilde de jongeren bereiken en riep
ze daarom op om naar Rome te
komen. Sindsdien vinden de WJD
om de ongeveer drie jaar plaats,
telkens in een andere stad.
Afgelopen zomer waren die dus in
Madrid. Het thema van de WJD
was: “geworteld en opgebouwd in
Jezus Christus, standvastig in het
geloof”.
Behalve de daadwerkelijke WJD,
die slechts zes dagen duurden,
boden
allerlei
katholieke
instanties een reis met voorprogramma aan. Wij hadden
gekozen voor de reis met de
broeders van Sint Jan. Deze reis
begon met een vijfdaagse
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wandeltocht door de Picos
d’Europe (Spanje). Vervolgens
ging we naar Oviedo en vanaf 16
augustus zaten we in Madrid.
Wandelen door de bergen
Op 5 augustus begon onze reis
met de broeders van Sint Jan. Na
een vlucht van Charleroi naar
Santander kwam we aan in het
gastenverblijf
van
de
Franciscanenbroeders.
Dit
gastenverblijf was onze thuisbasis
voor de komende dagen in de
Picos d'Europe. Het was een vrij
klein verblijf, maar met wat
passen en meten ging het goed.
´s Ochtends werden we gewekt
door één van de broeders die
enthousiast ´We zullen opstaan en
met Hem meegaan, straks als
Jezus terugkomt´ zong. Eén van
de dingen die we leuk vonden aan
de reis met de broeders van Sint
Jan was dat er tijdens het appels
schillen voor de appelmoes
spontaan
een
filosofische
discussie ontstond over vragen
als wat de vrije wil inhoudt,
waarom we een vrije wil hebben,
waarom we een leven op aarde
hebben en engelen 'hun hele

leven' in de hemel zijn.
Eén van de hoogtepunten van
onze reis was een zware trektocht
door de bergen. We klommen
over steile en rotsachtige paadjes
naar de top van de Picos
d'Europe (± 2250 m boven zeeniveau). Ons tentenkamp lag
onder de wolken; tijdens het naar
boven lopen kwamen we in de
wolken en boven aan de top
waren we boven de wolken. Het
uitzicht daarboven was dan ook
grandioos. We konden heel ver
boven de wolken uitkijken en door
gaten in de wolken delen van het
landschap
zien.
Toen
we
uiteindelijk weer in het gastenverblijf waren teruggekeerd, bleek
dat een Franse groep ook had
gereserveerd en een deel van de
groep (waaronder Jan-Willem)
heeft de nacht toen maar in de
open lucht doorgebracht.
Oviedo (11-15 augustus)
Op 11 augustus gingen we met
een bus naar Covadonga, waar
de Reconquista (herovering van
Spanje op de Moren; red.) is
begonnen na een verschijning aan
koning Pelayo. Ondanks misKatholiek Amstelland | september 2011

verstanden over bagage en
afhaalplaatsen was het verblijf bij
gastgezinnen heel fijn. De mensen
waren vriendelijk en we werden
heel erg verwend. Elke morgen
hadden ze een luxe, uitgebreid
(zeker voor Spanje) ontbijt voor
ons klaarstaan. We konden een
beetje bijslapen en met de
gastouders spreken. In Oviedo
hadden we met de Nederlandse
Sint Jan groep een lezing en
vierden de mis. Hier leerden we
hoe vanzelfsprekend geloven is:
bijna je hele leven ben je aan het
geloven. Je gelooft bijvoorbeeld
dat jouw ouders jouw ouders zijn,
je op je verjaardag geboren bent,
enz. Je gelooft ze, omdat je
hem/haar vertrouwt. Het geloof is
dus naast het verstand ook
gebouwd op vertrouwen. Diezelfde
middag gingen we naar het strand.
We hadden geluk met het weer,
het was die dag een van de
mooiste zomerdagen in het
normaal regenachtige Asturië.
Madrid, WJD (15-21 augustus)
In Madrid was het meteen met de
luxe gedaan. We sliepen met 25
man of 25 vrouw in een klaslokaal
en de douches waren aan de
muur gemonteerde tuinslangen
waaruit koud water stroomde. Het
eten was ook minder luxe dan bij
de gastgezinnen, maar toch goed.
Met speciale bonnen konden we
namelijk in de vele restaurantjes
van Madrid een pelgrimsmenu
krijgen. Gelukkig kwamen we niet
voor de luxe naar Madrid. De
eerste dag begonnen we de
drukte van de WJD te ervaren en
te realiseren hoe enorm veel
katholieke jongeren er wel niet in
de wereld zijn. Er was geen straat
in Madrid te vinden waar niet een
groep katholieke jongeren liep. De
Katholiek Amstelland | september 2011

volgende drie dagen was er elke
morgen een korte catechese van
de Nederlandse bisschoppen en
een mis. 's Middags werden we
vaak door de hitte gedwongen in
het park te gaan liggen. Het was
mooi om tijdens gesprekken
makkelijk te kunnen overschakelen
op het geloof zonder het geloof te
hoeven verdedigen. We bezochten
een concert van Paddy Kelly, die
een paar jaar ook broeder van
Sint Jan is geweest, en de
volgende avond volgden we de
aankomst van de Paus op een
televisiescherm. Het was te druk
om dicht bij de paus te komen,
maar toch is het mooi om met alle
jongeren in een park of op de
straat het geloof te vieren. De
'goede sfeer' die daar hing, was
ook te merken in de metro. Daar
werden
spontaan
liederen
gezongen of een gesprek
aangegaan met andere WJDgangers.
Op
zaterdag
20
augustus zijn we na de catechese
en de mis voor een nacht naar het
veld getrokken. Nadat we een
plek hadden uitgezocht om te
overnachten hebben we wat
geluierd, want het was erg warm
en er was geen schaduw. Tegen
de tijd dat de paus aankwam
besloten we om toch wat naar
voren te lopen, om er meer van te
kunnen meemaken. Op dat
moment betrok de lucht al een
beetje, maar toen de paus
eenmaal aangekomen was en de
avondwake begon, barstte het
onweer los. Stiekem genoot

iedereen wel van de verkoelende
regen na de hete middag. De
volgende dag hoorden we pas dat
door dit weer de kapeltent was
ingestort en daardoor ook alle
hosties nat waren geworden en
niet meer uitgereikt konden
worden. Door dat onweer verliep
de avondwake wat rommeliger.
Na de wake gingen we weer terug
naar onze slaapplaats, terwijl het
nog zachtjes regende. De
volgende ochtend hebben we met
alle jongeren op het veld de
slotmis gevierd. Later volgde de
lange busrit naar Utrecht.
Thuisgekomen
konden
we
genieten van een lekker bed,
goede douches, maar bovenal
een stevig, Hollands ontbijt!
Tot slot. Wat trok ons nu aan?
Allereerst was het een groot
evenement, waarvoor jongeren
uit de hele wereld samenkwamen. Maar wat nog belangrijker is: al deze jongeren waren
met het geloof bezig, terwijl we
normaal in de kerk niet zoveel
jongeren tegenkomen. Ook
waren de WJD met de vele
lezingen, gebedsmomenten en
missen een goede manier om je
in je geloof te verdiepen.
Bovendien hadden we veel
positieve verhalen gehoord
over de WJD. Over twee jaar
zijn er weer Wereld Jongeren
Dagen, in Rio de Janeiro.
Até a vista! 
Jan-Willem & Maaike van Ittersum
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Een greep uit 50 jaar Parochie De Goede Herder

50
JAAR

30 augustus 1959. Op initiatief van kapelaan Von Fisenne van de OLV
Vredeskerk worden de eerste missen gelezen in de noodschool aan
Henkenshage 2.

parochie De Goede Herder

In januari 1961 werd de parochie van de Goede Herder opgericht door
de bisschop van Haarlem, Mgr. Dodewaard. De eerste zorg ging uit
naar het bouwen van een noodkerk die aan de Noordbrabantstraat
werd gezet. Een parochie heeft altijd een gebouw van samenkomst
nodig. Zonder een plaats waar de eucharistie gevierd kan worden, is er
geen parochie. De viering van de geheimen van ons geloof in woord en
sacrament zijn het hart van de gemeenschap. In de noodkerk was het
natuurlijk behelpen, maar er werd wel de basis gelegd voor de opbouw
van een gemeenschap, die zich later duidelijk zou profileren. Bovendien
leefden we toen in een bijzonder hoopvolle tijd. Het Tweede Vaticaanse
Concilie stond voor de deur en het kon niet anders zijn dan dat de
nieuwe parochie in de geest van dat nieuwe elan werd opgebouwd.
Maar er moest veel gebeuren.
Er waren nog maar weinig
parochianen en de vraag was hoe
je mensen kon
bereiken en
samenbinden. Op de bankrekening stond: € 0,00. De eerste
pastoor was pastoor Drost. Met
geduld en wijsheid heeft hij de
mensen bijeen gekregen om tot
een eerste inrichting van de
parochie te komen.
In 1968 werd het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen aan
de van Boshuizenstraat. Een eenvoudige, maar sfeervolle kerk,
geheel
gebouwd
naar
de
verlangens van die tijd. Een kerk
als een soort tent, niet een enorm
gebouw, maar een tent als
uitdrukking van het onderweg zijn
van de mens. Het volk Gods
onderweg, zoals het concilie dat
formuleerde. De kerk die in 2001
bij het veertigjarig jubileum
compleet is gemaakt door het
plaatsen van de vier prachtige
glas-in-lood ramen. Door die
ramen heeft de kerk veel aan
wijding en sfeer gewonnen. Het
blijft vooral een gebouw waaruit
nabijheidspreekt.
Nederlandstalige liturgie had en
heeft prioriteit. Er wordt zorgvuldig gezocht naar een evenwicht
tussen
Latijnse
en
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29 mei 1960. Th. Drost, kapelaan in de Chassékerk wordt door Bisschop
Huibers benoemd tot bouwpastoor.

Nederlandse gezangen. Ook dat
was mogelijk geworden door het
concilie. Van meetaf aan is daar
met grote zorg mee omgegaan
vooral door het werk van M.
Waltmans, die mooie muziek
heeft geschreven. De manier van
vieren in de kerk heeft ook altijd
zijn weerklank ge- vonden in de
gemeenschap. Het was een
gemeenschap van jonge en
enthousiaste mensen die samen
de
gemeenschap
wilden
opbouwen, daar verantwoordelijkheid voor wilden dragen en
daar ook offers voor over hadden.
De lening die het bisdom had
gegeven voor de bouw van de
kerk en pastorie is in het midden
van de jaren 90 van de vorige
eeuw afbetaald.
De parochie heeft zich in allerlei
facetten rijk geprofileerd als een
open
eigentijdse
katholieke
gemeenschap. De aard van het
kerkgebouw gaf ook de mogelijkheid om iets te betekenen voor de
wijk van Buitenveldert, voor
allerlei andere religieuze groepen
en maatschappelijke groepen.
Voor vele wijkgenoten is de Goede
Herder een huis waar de wijk zich
thuis voelt. Niet onvermeld mag
worden de jarenlange Aktie

07 juni 1960. De naam van de nieuwe parochie wordt vastgesteld:
De Goede Herder.
13 januari 1961. Inzegening van de Noodkerk door Deken v.d. Burg.
20 januari 1961. Bij verordening van Mgr. J.A.E. van Dodewaard,
Bisschop van Haarlem, wordt de parochie officieel opgericht
en worden de grenzen vastgesteld.
26 februari 1961. Installatie pastoor Drost.
31 augustus 1965. Benoeming kapelaan A. Hansen.

J.O.O.P. (Jongeren Ontwikkelingswerk Oud Papier), het inzamelen
van oud papier voor sociale
projecten in Brazilië. Kerk en
parochie in al zijn facetten zijn een
thuis
geworden
voor
de
katholieke gemeenschap maar
ook voor vele andere mensen in
de wijk. Er is natuurlijk veel
veranderd in 50 jaar. De mensen
zijn ouder geworden, de jongeren
zijn weggetrokken. Het elan in de
gehele kerk is op zijn minst
getemperd, maar de sporen zijn

nog altijd duidelijk herkenbaar. Er
is nog steeds een groep werkers
van het eerste uur en er komen
ook steeds nieuwe mensen bij. De
gemeenschap van vieren, leren,
en dienstbaarheid staat geheel
overeind. Een felicitatie waard
voor al die mensen die daar nu
verantwoordelijk voor zijn. We
wensen de gemeenschap nog
vele jaren toe rond hun lieve kerk,
een thuis voor velen. 
Lex Koot

Begin 1961 ontstaan van de parochieraad;
op 21 maart 1963 eerste parochieel overleg. Er wordt al geopperd een
vouwwand in de Noodkerk aan te brengen om ruimte te bieden aan andere
activiteiten, zoals filmmiddagen voor de jeugd.
De wens opvang te bieden aan de opgroeiende jeugd resulteert in 1963
in ‘de Schaapskooi’.
In 1966 wordt een Jongerenraad opgericht en ziet de Liturgiecommissie het
levenslicht. Was er in de noodschool al sprake van een koor, in 1961 ontstaat
het dameskoor, in 1966 het kinderkoor, waar het hoofd van de Jeanne d’Árcschool zich voor inzet. Die school krijgt in 1967 een eigen gebouw aan
Backershagen (Nu de Oecumenische Lagere school ‘De Ark’).
De parochie heeft ook oog voor de problemen elders in de wereld: collectes
worden gehouden voor microprojecten in ontwikkelingsgebieden en vanaf 1968
wordt het werk van Pater Hogervorst in Brazilië, Minas Gerais, omarmd.
Aan een eigen huis, een definitief kerkgebouw, is grote behoefte: architect
Albert Brenninkmeijer wordt aangetrokken die een relatief grote bakstenen kerk
ontwerpt, maar die bij de aanbesteding toch te begrotelijk blijkt.
Het kerkbestuur voorvoelt, dat het aantal bezoekende gelovigen niet zo sterk zal
stijgen. Het ontwerp wordt verkleind en uitgevoerd in systeembouw van
Italiaanse herkomst, met liturgisch centrum, achterzaal en pastorie, thans
ruimte biedend aan geloofsbeleving en -toerusting, mede tbv Kroaten en van
mensen met Indonesische wortels, en ontspanning als Yoga en SOOS 50+.
In 1978 ging Pastoor Drost met emeritaat en werd hij opgevolgd door Pastoor
Koot, die al sinds 1972 in de parochie zijn sporen had verdiend door samen met
zijn studievrienden Braam en Tromp de bezoekers van De Goede Herder
‘Aan de hand van Mozes’ door de Bijbel te voeren. Zijn inspirerende aanpak
maakte school in cursussen door parochianen en een aantal stagiairs deden
onder zijn hoede ervaring op zoals Erwin van der Zande, Gerard Weijers,
Eugene Brussée, Paul van Winden; Therèse Beemster trad aan als pastoraal
werkster en Hans Vervoort als parochie-assistent.
In 2002 vierden we het 40 jarig bestaan van de parochie, bekroond met de
sfeerverrijkende glas-in-lood-tympanen, en het 40 jarig priesterjubileum
van pastoor Koot.
De pastorale zorg werd overgenomen door pastor Phil Kint.
In 2004 werd asbest ontdekt en werden de vieringen eerst in de huiskamer van
de pastoor gehouden en later vond De Goede Herder gastvrijheid in de
naburige Pelgrimskerk, met wie we nog steeds oecumenische banden
onderhouden. Met Palmpasen 2005 keerden we terug in onze opgeschoonde
eigen kerk, om vele vieringen mee te maken opgeluisterd door de inmiddels
50-jarige Goede Herder zangers, nu al 25 jaar onder leiding van Ronald Dijkstra,
die hen, begeleid door organiste Sigrid Haffmans, tot vooraanstaand koor in de
regio inspireerde en de gelovigen tot betrokken samenzang,
in samenwerking met de voorgangers, de pastores Buitendijk, De Vilder, Kint,
Koot en Schneeberger.
Nog vele jaren, ad multos annos!
L. van der Vliet.

Voor het programma van de feestweek
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(Bronnen ondermeer: Martin Ottens, ‘Rondom een kerk,
een jonge parochie in woelige jaren’. )
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brood - gebak - banket
snacks - koek
belegde broodjes
WC Kostverlorenhof 68 - Amstelveen
T 020 - 645 74 12

www.bakkerijdickjansen.nl

Martinus Tours
Tel: 0297 263980

Voor
mooie/gezellige dagtochten.
Notariskantoor Bellaar c.s.

Van der Hooplaan 9
1185 EV Amstelveen
020-6416003
notaris@bellaar.knb.nl
(voorheen kantoor van oud notaris De Die,
Parklaan 2, 1182 GJ Amstelveen)

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert
is ontstaan in 1835 en daarmee
de oudste begraafplaats
van Amsterdam
met een prachtig palet
aan verschillende soorten
bomen en planten.
Voor inlichtingen en vragen
zijn wij bereikbaar op
telefoonnummer 020 6629890
www.begraafplaats-buitenveldert.nl
De begraafplaats kunt u bezoeken
aan de Fred. Roeskestraat 103
(vlakbij het Olympisch stadion).
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VIERINGEN IN KATHOLIEK AMSTELLAND
Augustinuskerk
Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam Tel. (020) 6460683
Vieringen op zondag:
Zondagmorgen 10.30 uur:
Hoogmis. Muzikale omlijsting door één van de vijf zangkoren.
Zondagmorgen 11.45 uur
Eucharistie viering zonder zang.
Andere vieringen:
Zaterdagavond 19.00 uur:
Eucharistie viering zonder zang. Eén keer in de maand evenwel is er
op zaterdagavond een viering met het tienerkoor Vivace.
Vrijdag:
Elke eerste vrijdag van de maand is er om 09.15 uur een Eucharistie
viering.
Vieringen in de Augustinuskapel:
De Augustinuskapel biedt een aparte rustige en sfeervolle ruimte, die
geschikt is voor kleine groepen mensen. Deze kapel wordt daarom
vaak bij doopvieringen gebruikt. De toegang tot de Augustinuskapel
bevindt zich rechts vooraan in de kerk. Voor het actuele vieringenschema kijkt u op www.augustinusparochie.nl
De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420, 1082 BA Amsterdam Tel. (020) 6420843
Vieringen op zondag:
Zondagmorgen 10.30 uur:
Hoogmis. Eucharistie of Woord en Communieviering. Muzikale
omlijsting door het koor van De Goede Herder.
Andere vieringen:
Dinsdag
Elke dinsdag is er, ofwel om 09.00 uur, ofwel om 10.00 uur een
Eucharistie. Kijk voor de actuele tijden op onze website.
Woensdag
Iedere woensdag om 09.00 uur Morgengebed (getijdengebed).
Aansluitend koffie en mogelijkheid tot gesprek.
Vrijdag
Ieder eerste vrijdag van de maand is er een viering om 12.00 uur.
Voor het actuele vieringenscheman kijkt u op
www.goedeherderamsterdam.nl
St. Urbanus Amstelveen Bovenkerk
Noorddammerlaan 124, 1187 AG Amstelveen Tel. (020) 6413233
De St. Urbanuskerk in Amstelveen Bovenkerk is vanwege bouwtechnische redenen tijdelijk gesloten. De vieringen vinden daarom
plaats in de H. Geestkerk. De pastorie is echter niet gesloten. Voor
actuele informatie: kijk op www.urbanusbovenkerk.nl
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Heilige Geestkerk
Haagbeuklaan 1, (hoek Lindenlaan) 1185 KK Amstelveen
Tel. (020) 6416118
Vieringen in het weekend:
Zondagmorgen 10.30 uur:
Eucharistie- of Woord- en Communieviering
Andere vieringen:
Woensdag:
Iedere week Eucharistieviering om 09.30 uur in de Dagkapel.
Zaterdag:
Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur
Eucharistieviering. Actueel nieuws over de vieringen vindt u op
www.heiligegeestkerk.nl
St. Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel
Ronde Hoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel
Tel. (020) 4961320
Vieringen op zondag:
Zondagmorgen 10.00 uur:
Eucharistie of Woord- en Communieviering
Andere vieringen:
Zaterdagavond 19.00 uur:
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand Eucharistie- of
Woord- en Communieviering. Voor het actuele vieringenschema kijkt
u op www.kerkenouderkerk.nl
Titus Brandsmakerk
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen Tel. (020) 6416301
Vieringen op zondag:
Zondagmorgen 10.15 uur:
Iedere zondagmorgen Eucharistieviering (12x per jaar Woord – en
Communieviering)
Andere vieringen:
Dinsdag:
Iedere dinsdagmorgen Eucharistieviering om 09.00 uur (kapel)
Woensdag:
Iedere woensdag Eucharistieviering om 18.00 uur (Karmelviering in
de kapel) en om 11.00 uur in Zorgcentrum Klaasje Zevenster
Donderdag:
Iedere donderdag Eucharistieviering om 09.00 uur (kapel)
Vrijdag:
Iedere vrijdag Eucharistieviering om 09.00 uur (kapel), aansluitend koffie
Zaterdag:
Iedere zaterdag Eucharistieviering om 17.00 uur (kapel) 12x per jaar
Woord – en Communieviering. Actuele informatie over de vieringen
vindt u op www.titusbrandsmaparochie-amstelveen.nl

Katholiek Amstelland | september 2011

Karel Doormanweg 14
Zijstraat van de van Heuvengoedhartlaan

1181 WE Amstelveen
020 641 77 13

NOORDDAMCENTRUM
zalenverhuur
Noorddammerweg 1
1187 CM AMSTELVEEN
Tel. 020-6416744
Fax. 020-4536917
info@noorddamcentrum.nl
www.noorddamcentrum.nl

Graag tot ziens!
t
Hans & Brenda Pappo

www.mantelzorg-steunpunt.nl
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen
Telefoon 0900-1866 (lokaal tarief)

Voor mantelzorgers
informatie en advies, praktische
hulp, cursussen en bijeenkomsten.
Voor vrijwilligers
ondersteuning van mantelzorgers
van chronisch zieken, gehandicapten
en dementerenden.
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Restauratie van een echte Cuyperskerk;

de St. Urbanuskerk in
Ouderkerk aan de Amstel
Nadat in 1798 de schuilkerken konden worden opgeheven en het
rooms-katholieke geloof weer zichtbaar mocht worden gevierd, werd
de bouw van ‘echte’ kerken weer toegestaan. Zo ook in Ouderkerk aan
de Amstel. De schuilkerk op het erf van een boerderij in de Buiten
Bullewijk nu Ronde Hoep Oost 7 brandde op 22 oktober 1818 af. In
1820 werd buitenplaats Overkerk tegenover de kerkbrug aangekocht
en tot kerk en pastorie verbouwd waarvan de gedenksteen ter herinnering aan de eerste steenlegging op 26 oktober 1820 nog te zien is in het
portaal van de huidige kerk. In die tijd mochten er alleen kerken
gebouwd worden onder rijkstoezicht en naar ontwerp van architecten
van Waterstaat. Deze bouwden in classicistische stijl. Eén van de
beroemdste voor-beelden van deze stijl is de Mozes en Aäronkerk in
Amsterdam. Met het herstel van de bisdommen in 1853 kwam er
tevens een einde aan het rijkstoezicht en konden er nieuwe kerken
komen met nieuwe vormen. De kerk in Ouderkerk was intussen te klein
geworden voor het groeiend aantal katholieken. In 1860 maakte men
de eerste plannen voor een nieuw te bouwen kerk.
Petrus (Pierre) J.H. Cuypers,
architect uit Roermond, en cum
laude afgestudeerd in Antwerpen
in 1850, zou de grote vormgever
van Nederland worden wat betreft
de bouw en restauraties van
kerken en grote openbare
(monumentale) gebouwen. Hij
greep terug op een bouwstijl die
de katholieken erg aansprak: de
gotische bouwstijl uit de middeleeuwen, daarbij gebruikmakend
van moderne technieken als staal
en beton. Op deze manier
probeerde hij het katholieke
verleden van Nederland te
benadrukken. Daarmee sloot
Cuypers ook aan bij het gevoel
van de katholieken van zijn tijd en
wordt hij daarom wel ‘een geniale
kunstenaar in dienst van God’
genoemd.
Hoe eenvoudig de St. Urbanuskerk er ook uitziet, het is een
echte, neogotische Cuyperskerk,
die geheel zijn sfeer ademt, mede
doordat bijna alles gemaakt is
naar ontwerp van zijn hand.
Opvallend is het daglicht dat op
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een verstillende manier naar
binnenvalt.
De St. Urbanus van Ouderkerk is
in de jaren 1865-1867 gebouwd.
Het gebouw is een driebeukige
bakstenen kruiskerk met traditiegetrouw het priesterkoor op het
oosten gericht. In het oosten (ad
orientem) verschijnt het licht. In de
christelijke traditie wordt de Zoon
van God, Jezus van Nazareth,
beschouwd als de Verlosser van
de mensheid uit de macht van het
kwaad. Jezus brengt niet alleen
het licht, Hij is het Licht. Jezus
verlicht het hele mensenleven, van
opgang (oosten) tot ondergang
(westen).
Voor de bouw betekende dit wel
dat Cuypers het kerkgebouw
moest neerzetten met de voorkant van het dorp afgekeerd. Om
toch iets van het architectonisch
gezicht aan de dorpszijde te
brengen, plaatste hij de toren op
de noordwesthoek en gaf hij de
noordzijgevel door een bepaalde
muurindeling een relatief stevig
aanzien. Aan deze zijde is tevens

het vroeger zogeheten Armenkantoortje zichtbaar. In die tijd
konden arme parochianen hier
hun zgn. armenpenning ophalen.
Door de inzet van vele vrijwilligers
is het voormalige armenkantoor in
2005 tot een dagkapel verbouwd
en op 10 juli 2005 ingezegend en
feestelijk in gebruik genomen.
Zoals gezegd ademt de hele kerk
de hand van Cuypers: van het
kerkgebouw tot de pastorie, van
de sacristie tot het Armenkantoor,
van de kruisweg van Jezus tot de
fraaie gebrandschilderde ramen
rond het hoofdaltaar van Frans
Nicolas,
glasschilder
uit
Roermond en tevens naaste
medewerker
van
architect
Cuypers.
Opvallend is ook het rozetvenster
boven het Vollebregtorgel.
Dit venster, ook naar een ontwerp
van Cuypers en afkomstig uit zijn
atelier, laat een afbeelding zien
van de heilige Cecilia, patrones
van zangers, instrumentmakers
en muziek, die een klein orgel
bespeelt.

verklaring van deze martelaren
van Gorkum juist afgerond.
Restauratie
Het kerkgebouw heeft in zijn ruim
140 jaar wel enkele opknapbeurten ondergaan), maar was
toe aan een algehele restauratie.
Mede vanwege het monumentale
karakter van de kerk, de
befaamde bouwmeester en de
ligging in het hart van het
beschermde dorpsgezicht van
Ouderkerk kon er subsidie
worden aangevraagd en wordt
70% van de kosten
vergoed.
In 2005 ging de eerste fase van
kerkherstel van start en omvatte
de westgevel van het gebouw
waarin zich de hoofd- en zijingang
tot de kerk bevinden. Ook het
Caecilia
rozetvenster
werd
grondig opgeknapt. Daarnaast
behoorde ook de toren met zijn
vergulde weerhaan, luidklokken
en uurwerk tot de eerste fase. Er
werd voor gekozen dit deel met
prioriteit uit te voeren omdat het
gereed moest zijn toen het unieke

Op het hoofdaltaar kan men een
beeld van deze heilige Urbanus
vinden. Amstelland houdt zijn
naam in ere en vier parochies
kozen hem als schutspatroon.
Niet omdat ze zo pauselijk gezind
waren, maar omdat de heren van
Amstelland het aan de stok
hadden met de bisschop van
Utrecht. En wie kun je dan beter
als beschermer nemen dan je
hoogste baas? Ook op het hoofdaltaar staat tevens een beeld van
Leonardus van Veghel, een van de
martelaren van Gorcum. Ten tijde
van de inwijding van de kerk in
1867 was het proces van heiligKatholiek Amstelland | september 2011

en monumentale Vollebregt orgel
na de restauratie in de kerk werd
teruggeplaatst. (2006)
Na afloop bleek het financieel
mogelijk ook nog het kleine
vieringklokje op te knappen welke
geluid
wordt
onder
de
consecratie.
De tweede en meest omvangrijke
fase van de restauratie ging in
2008 van start en omvatte het
middendeel van de kerk. Daartoe
behoorden het hervoegen van de
noord- en zuidgevels, het met
nieuwe leien beleggen van het
dak,
vernieuwen
van
de
dakgoten, het herschilderen van
de decoraties aan de binnenzijde
van het houten tongewelf, en, niet
in het minst, de kostbare
restauratie en het van voorzetbeglazing voorzien van de glas-inloodramen en de gebrandschilderde ramen in de zijschepen. Deze laatste dateren uit
1896 en zijn van Heinrich Geuer.
Het bijzondere aan deze ramen is
dat zij uit twee gedeelten bestaan:

een moment uit het leven van
Jezus zoals beschreven in de
evangeliën, gecombineerd met
een overeenkomend feit uit het
Oude Testament.
Voor de nabije toekomst staat de
afsluitende derde fase op het
programma. Hierin zullen het
priesterkoor (absis), de sacristie
en de verbindingsgang met de
pastorie aan de orde komen. Ook
het herstel van dakbeschot,
lood- en zinkwerk en goten,
metselwerk en voegen, en
bliksembeveiliging. Voorts zal ook
aandacht gegeven worden aan
het interieur, zoals de kruiswegstaties met de unieke keramische
tegels, herstel van de originele
Cuypers kerkbanken, de vloeren
en de verlichting.
Schilderwerk zal waar mogelijk in
oude luister worden hersteld.
Echter ook al is de laatste
subsidie
in
januari
2010
toegekend voor de derde fase, de
financiële middelen zijn op dit
moment ontoereikend. Gekeken
wordt nu of delen van de grond
rondom de kerk verkocht kunnen
worden om zo de restauratie te
voltooien en het onderhoud en
daarmee het bestaan van de kerk
voor lange tijd te waarborgen. 
Yvette Saan

Bijzonderheden
hierover en meer informatie
over deze kerk
kunt u vinden
op de website:
www.kerkenouderkerk.nl/
urbanus
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Anna en Titus, geen fusie, wat dan wel?
‘Oma trekt in bij haar kleinzoon
Titus’ horen wij Pater Wolbers
aanhalen in Drieklank. Voelen de
Annaparochianen
zich
ook
gemakkelijk in hun nieuwe
omgeving?
We legden ons oor te luisteren bij
de koffiegroep van de Anna na de
vrijdagmis. Daar hoorden we:
“Tom Buitendijk blijft en daar zijn
we dankbaar voor. We hebben
ervoor gebeden!
De integratie was onvermijdelijk:
er was vergrijzing en een
structurele terugloop. De grondhouding van het bestuur was
altijd: een goede voorlichting. Van
begin af aan zijn we door de
voorzitter in het Trefpunt (het
parochieblad van de Annakerk,
red.) bijgepraat en stond men
open voor suggesties. Die opzet
was goed.
Als gevolg van de sluiting is de
kerkgemeenschap echter uit
elkaar gevallen en jammer genoeg
ook het koor. Men is uitgewaaierd
naar Titus, H. Geest en
Augustinus. Als criteria voor het
kiezen van een andere kerk
golden: het koor, de leeftijd, de
afstand, de affiniteit en de liturgie.
Er werd een afspraak gemaakt om
de gemeenschap zoveel mogelijk
bij elkaar te houden: Iedere eerste
zondag van de maand in de Titus
bij elkaar komen tijdens de kerkdienst en het koffie drinken daarna.
In de Titus zijn we goed
opgevangen. Ook van die kant is
de voorlichting en begeleiding
prima. We treffen een hartelijke
gemeenschap aan.
Verder kwam de chauffeursdienst
nog aan de orde waar men graag
gebruik van blijft maken. ‘We
hebben nog een advies voor het
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parkeerterrein van de Titus: We
vinden het ’s avonds nog al
donker. Is er niet meer verlichting
mogelijk? Ook vinden we het
parkeerterrein aan de grote kant,
zodat de oude mensen onder ons
nog al een groot stuk moeten
lopen. Kunnen de jongeren niet
zoveel mogelijk buiten de parkeerplaats parkeren ten gunste van de
ouderen en invaliden?”
We stapten ook naar de integratiecommissie bestaande uit de heren
Jongma en Kuiper.
Die vertelden: “Waar de koffiegesprekken niet zo’n succes
bleken, leek de integratie al wel
geslaagd tussen de werkgroepen
MOV (Missie, Ontwikkeling en
Vrede) en diaconie.
Dat geldt niet voor de liturgiecommissie. Ook de integratie van
het koor liep niet zoals wij
gewenst zouden hebben: een
geheel verschillend repertoire en
een andere achtergrond. De Titus
Brandsma-gemeenschap is daar
natuurlijk wel een beetje treurig
om, want er zaten in het Annakoor
prachtige stemmen!
Integratie van het bestuur is al een
eind op streek, maar de PV
(ParochieVergadering) moet nog
beginnen.
Blijft staan, dat we altijd nog wel
het symbool van eenheid tussen
beide kerken hebben en dat is de
pastoor. Aan hem zal het niet
liggen!”
Wanneer is een integratie geslaagd?
Hoe kun je dat uitdrukken?”
Het antwoord daarop hoorden wij
van de provinciaal Pater Wolbers:
“Een parochie waar mensen echt
voor elkaar willen instaan en
zorgen”.

Zou deelname aan werkgroepen
hiertoe een bijdrage kunnen
betekenen zoals vice-voorzitter
Verkleij wenste in zijn openingsspeech? Hij sprak uitdrukkelijk de
hoop uit, dat “wij allen, ieder
vanuit zijn eigen opdracht,
bijdragen aan een nieuwe 21e
eeuwse invulling van een
gemeenschappelijke toekomst”.
Tenslotte: twee groepen worden
èèn. Dat is geen fusie, dat is
integratie;
geen
juridisch
gebeuren, maar een afspraak.
Maar aan die afspraak hebben wij
niet
genoeg.
Zoals
een
commissielid opmerkte: Zonder
hulp van boven missen wij de
inspiratie, maar gelukkig is Die er
wel, want er staat in het
Evangelie: “Waar twee of meer in
Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik
in hun midden”. (Mattheus 18,20).
Ans van Geest
en Arthur Onderstal.

Een samenvatting
van de (slot-) vieringen
van de Annakerk is
beschikbaar op DVD.
Verkrijgbaar bij
Harry Lammers,
tel. (020) 4964410
voor de prijs van € 22,50
(incl. verzending)
Ook het boek ‘Annakerk,
een baken in de tijd’ (€ 27,50)
is bij Harry Lammers nog
verkrijgbaar.
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Amstelland Zuid op weg naar een gezamenlijke toekomst
Twee gemeenschappen gaan, als eerste stap naar meer samenwerking, bestuurlijk samen verder. Als het Bisdom akkoord gaat zullen
de besturen van de parochie H. Geest en die van de St. UrbanusBovenkerk, op korte termijn samen de toekomst tegemoet treden. Ten
behoeve van de continuïteit is ervoor gekozen om een bestuur samen
te stellen met nagenoeg dezelfde personen die op dit moment in één
van de twee besturen zitting hebben. Kort samengevat: de twee
afzonderlijke besturen zijn samengevoegd.
Dit nieuwe bestuur zal ook
uit-voering gaan geven aan de
keuze van het Bisdom, om op
termijn, één kerkgebouw in
Amstelland Zuid in gebruik te
nemen. Wat de keuze ook mag
worden, het bestuur al op uiterst
zorgvuldige
wijze
met
de
gevolgen hiervan omgaan. Het
resultaat moet zijn dat er voor
iedere parochiaan een nieuwe start
gemaakt kan worden. U zult
begrijpen
dat
juist
deze
zorgvuldigheid bij ons de eerste
prioriteit heeft, want wij willen dat
straks iedereen zich thuis voelt.
Om deze zorgvuldigheid te waarborgen hebben wij besloten om
op zondag 23 oktober, na de
dienst, alle parochianen uit te
nodigen om met ons te praten
over
heden,
verleden
en
toekomst. Daarbij willen wij een
zo transparant mogelijk beeld
geven van de beweegredenen die
tot keuzes hebben geleid of nog
zullen leiden. In de huidige situatie
is het onduidelijk wie de
verantwoording voor de onzekerheden draagt. Om te beginnen
willen wij u graag deelgenoot
maken
van
een
aantal
ontwikkelingen.
Ongeveer zes jaar geleden is men
gekomen tot een intensievere
regionale samenwerking. Deze
samenwerking heeft ook geleid
tot een inventarisering van de
toekomstmogelijkheden in Amstelland. Daarbij kwam ook de veel te
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ruime huisvesting aan de orde.
Het grootste probleem is het in
standhouden van de gebouwen
vanwege een snel afnemend
aantal gebruikers. Dan is de
grootste uitdaging om tot een
weloverwogen positionering te
komen van de locaties in de regio
waarbij een groot aantal criteria
mee- tellen. Om er willekeurig
een paar te noemen: bereikbaar-

‘Voor iedere
parochiaan
kan een
nieuwe start
gemaakt
worden.’
heid, staat van onderhoud,
begraafplaats en exploitatie.
Een weloverwogen plan wordt
door het regiobestuur aan het
Bisdom aangeboden. Aangaande
de positie in Amstelland Zuid is er
in augustus 2010 een gedwongen
keuze
gemaakt
om
in
gezamenlijkheid te gaan vieren in
de Heilige Geest kerk. Deze
situatie heeft bij beide gemeenschappen op begrip mogen
rekenen. Dat er niettemin af en toe
irritaties optreden in zo’n proces is
menselijk. Als bestuur zien wij de
toekomst
met
vertrouwen
tegemoet.

Op 23 oktober hopen wij dan ook
in de gelegenheid te zijn om u in
de keuze van het Bisdom deelgenoot te kunnen maken. In ieder
geval is er dan duidelijkheid wat
het advies van het regiobestuur
zal zijn. Dientengevolge kunnen
wij als nieuw bestuur stappen
gaan zetten richting de gezamenlijke huisvesting van onze
parochie. Hiertoe is inmiddels
een werkgroep actief die zich
bezig houdt met het integratieproces van de beide gemeenschappen. Een tweede werkgroep
gaat zich met inrichting van het
gebouw bemoeien. Deze laatst
genoemde groep is zich, op dit
moment, ongeacht de keuze van
het gebouw, al aan het oriënteren
op de wensen van alle gebruikers.
Als nieuw bestuur preken wij ook
voor eigen parochie. Wat de
Urbanus betreft is dat de
restauratie. Het onderzoek naar de
fundering is op dit moment in een
vergevorderd stadium, en zal
ongeacht de
bisschoppelijke
keuze voor een gebouw, de
verantwoording van de eigenaar
blijven. Dit is de verantwoording
behorend bij het in bezit hebben
van een Rijksmonument. Voor de
Heilige Geest geldt dat het
komende 50 jarig jubileum (7 juli
1962) niet ongemerkt voorbij zal
gaan, ongeacht de toekomst van
het gebouw. Hopelijk hebben wij
u zo een kijkje kunnen geven in de
roerige tijden die achter ons
liggen en een blik in de toekomst
kunnen werpen die wij met z’n
allen met vertrouwen tegemoet
zien. 
Namens de parochie-besturen,
Herman van Veen
en Theo Tiemessen,
vice-voorzitters
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Jeugd en jongerenactiviteiten in Amstelland
AUGUSTINUSPAROCHIE
Jongerenvieringen met het tienerkoor Vivace. Rond dit koor zijn er
maandelijks activiteiten zoals film
en discussies. Contactpersoon is
diana.nieuwenhuizen@xs4all.nl
De data van deze jongerenvieringen zijn te vinden op de
website van de regio:
www.rkamstelland.nl

URBANUS OUDERKERK AAN
DE AMSTEL
Ouderkerk kent diverse jongerengroepen die maandelijks bijeenkomen, altijd beginnen met een
gezamenlijke maaltijd en zelf hun
eigen programma samenstellen.
Moeilijke onderwerpen worden
niet geschuwd. De leeftijd van de
oudste groep ligt rond de 22 jaar
en de jongste groep vormen de
vormelingen van afgelopen jaar
(rond de 15 jaar). Hun contactpersoon is paul.liesker@zonnet.nl

HEILIGE GEEST / URBANUS BOVENKERK
Rock Solid ‘Lite’
Programma Rock Solid ´Lite´
Voor kinderen vanaf ongeveer de tweede helft 2011 (zondag):
Communie leeftijd tot 11 jaar is er 25 september 11.45 - 14.00 uur
de Rock Solid Lite Club die ge- 23 oktober 11.45 - 14.00 uur
baseerd is op de ‘gewone’ Rock 27 november 11.45 - 14.00 uur
Solid club (zie onder). Het is de 18 december 11.45 - 14.00 uur
bedoeling om kinderen na het
enthousiasme van de Eerste Rock Solid Lite Club | 7-11 jaar
Communie een manier te geven Yvonne Brom en Hans Kuijpers,
op een leuke manier verbonden te hansqprs@gmail.com of 06zijn met de kerk. Ook kinderen die 12201841.
(nog) geen Communie hebben
gedaan zijn van harte welkom! De
Rock Solid Lite club komt altijd
aansluitend aan een kinderviering
of viering met kindernevendienst
bij elkaar en we beginnen altijd
met een gezamenlijke lunch. We
sluiten af om 14.00 uur.
Locaties zijn de pastorie van de
Urbanus Bovenkerk of H. Geest.

‘Startviering voor jongeren in de regio’
Na de vakantie is onze eerste regionale bijeenkomst op zaterdag 24
september 2011. Dit wordt weer een “uitje”. We gaan met elkaar
naar de St. Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel. Om ongeveer
16.00 uur worden we verwacht. Daar komen we met nog meer jongeren uit de regio bij elkaar om lekker te kletsen, te hangen, muziek
te maken en gezamenlijk te eten. Het is de bedoeling, dat iedereen
wat te eten meeneemt, waardoor er een heerlijk buffet ontstaat. Om
19.00 uur is er dan een ‘startviering’ waarin het tienerkoor Vivace
o.l.v. Magda Lesiak uit de St. Augustinuskerk zal zingen. En natuurlijk zullen ook andere jongeren uit de regio hun (muzikale) bijdrage
aan deze viering leveren. Daarna zo rond 20.00 uur komt er een DJ
en is het feest! Het zal tot uiterlijk 24.00 uur duren.
Voor algemene informatie over jeugd en jongeren activiteiten:
Kiki Kint, pastoraal werkster Ouderkerk aan de Amstel
Coördinator Jongerenwerk regio Amstelland
Ook ouders die mee willen denken of mee willen helpen met jeugd- en
jongerenactiviteiten worden van harte uitgenodigd contact op te
nemen. Mail: Kikikint@xs4all.nl
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Rock Solid Club | 11-15 jaar
Bestaat al een paar jaar en zowel
de deelnemers als de begeleiders
Dimitri en Annette hebben de
grootste lol! Het programma is
gebaseerd op Rock Solid van
Youth for Christ.
Programma Rock Solid tweede
helft 2011:
9 oktober 13:00 - 15:00 uur
30 oktober 13:00 - 15:00 uur
9 december SinterKerst feest
Dimitri Rentenaar en Annette Hesseling, srentenaar@versatel.nl of
annette_hesseling@hotmail.com
Rock Steady
Rock Steady is het vervolg op
Rock Solid en is bestemd voor
voor jongeren vanaf 15 jaar. We
beginnen met een zevental jongeren die uit onze Rock Solid Club
afkomstig zijn. Iedereen welkom!
Programma Rock Steady tweede helft 2011:
30 oktober 15:30-17:30 uur
26 november vanaf 19:00 uur
18 dec vanaf 18:00 uur
Rock Steady, vanaf 15 jaar:
Dimitri Rentenaar en Ria de
Bruijn, srentenaar@versatel.nl of
bruijn_zaal@ziggo.nl
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Diaconaalroject:
P
Mee-eten op afstand.
Al enkele jaren wordt vanuit de DKPA (Diaconie
Katholieke Parochies Amstelland) voor een aantal
gezinnen die heel krap zitten een wekelijkse tas
met boodschappen ter waarde van € 15,- klaargemaakt.
De inhoud van dit pakket varieert, en kan dagelijkse
benodigdheden bevatten zoals een wasmiddel,
melk, tandpasta, eieren, fruit, brood, rijst
enzovoort. Het vormt een welkome en noodzakelijke
aanvulling op het krappe budget. De namen en
adressen van degenen die hulp nodig hebben
krijgen wij van de medewerkers van het maatschappelijk werk, de GGZ, scholen en pastores.
Geregeld wordt er overlegd en beoordeeld of deze
tijdelijke hulp voortgezet moet worden.
Deze noodzakelijke steun kan alleen gegeven
worden door uw financiële hulp.
Voor eerdere bijdragen zijn de DKPA, en vooral de
gezinnen die hulp ontvangen, de gevers bijzonder
dankbaar.
Omdat de ondersteuning meestal voor langere tijd
nodig is willen wij geïnteresseerden vragen om
voor dertien weken, dat is een kwart jaar € 15,- per
week te willen geven. In totaal komt dat neer op
€ 195,-.
De DKPA begrijpt dat dit een groot bedrag kan zijn
om in één keer over te maken. Wie wil bijdragen
kan derhalve ook éénmalig of periodiek een kleiner
(of evt. groter) bedrag overboeken.
Elke bijdrage is welkom! Al vast heel hartelijk
bedankt. (De giften zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting).
U kunt uw bijdrage overmaken op giro 9011966
t.n.v. Personele Unie regio
Amstelland (d.i. de diaconie ) onder vermelding van
Mee-eten. Het gironummer geldt voor alle in de
DKPA participerende parochies (H. Geest; Titus
Brandsma, Urbanus Amstelveen Bovenkerk,
Augustinus).
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met:
G.M. Theuns 020-6414408 of mailen met
gerardinetheuns@hotmail.com
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St. Augustinusparochie:
Liturgische Zanggroep Tolle Lege
viert haar 40-jarig jubileum
Op zondag 25 september gedenkt de
Augustinusparochie dat in 1971, onder leiding van
Hans Hattink, een jongerenkoor werd opgericht.
Vijf jaar later, in 1976, is de leiding van dit koor
overgenomen door zijn zus Marlies, die dit koor nu,
na 35 jaar, nog steeds met veel plezier leidt.
Toen het koor in 1991 meedeed aan een Jongeren
Korenfestival in Rijsbergen, werd de naam ‘Tolle
Lege’ bedacht.
Het betekent: ‘Neem en lees’. Deze woorden
komen we tegen in het verhaal van Augustinus,
die, lopende in zijn tuin, een kinderstem hoort
zingen: ‘Tolle Lege, tolle lege’.
Augustinus luistert hiernaar, neemt vervolgens de
bijbel en gaat erin lezen. Zo zou hij tot bekering zijn
gekomen.
Het wordt een feestelijke Hoogmis met drie jubilea:
het koor bestaat 40 jaar, Marlies van ’t Hoff is 35
jaar dirigent en Magda Lesiak 12,5 jaar pianiste.
Wij hopen uiteraard dat de kerk vol zal zijn met alle
mensen die ons een warm hart toedragen.
Graag tot ziens op
zondag 25 september om 10.30 uur!
Na afloop van deze viering nodigen wij u van
harte uit voor een kop koffie met iets lekkers erbij.
Indien uw dochter of zoon indertijd in ons koor
heeft meegezongen, dus vanaf ongeveer 1967, dan
zou het leuk zijn als u ons artikel in dit regioblad aan
haar of hem laat lezen, zodat zij wellicht in onze
feestviering aanwezig willen zijn.
Een muzikale groet van:
Barbara van der Wildt, Eefje van ‘t Hoff, Heleen
Horsten, Ineke van Tooren, Ingrid Verhoeven,
Joukje Swinkels, Kimke Vierhout, Liesbeth van ‘t
Hoff, Maria Vlaar, Marion Schoutsen, Marijke v.d.
Berg, Mirjam Wiersma, Monica Plug, Monique
Ferouge, Magda Lesiak (de pianiste) en
Marlies van ‘t Hoff (de dirigente).
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NAJAARSPROGRAMMA CURSUSSEN EN LEERAVONDEN IN AMSTELLAND
De diverse RK kerken en parochies
organiseren ook dit najaar weer tal
van cursussen, programma´s en
leeravonden.
Ze
worden
georganiseerd in parochieel,
regionaal of oecumenisch verband.
Of er wordt nauw samengewerkt
met de Karmelorde. Soms gaat
het om cursussen die uit
meerdere bijeenkomsten bestaan,
soms gaat het om een incidentele
bijeenkomst. In een aantal
gevallen wordt een bijdrage
gevraagd om onkosten te dekken,
maar in veel gevallen is de
toegang gratis. Gezien het grote
aanbod en het feit dat nog niet alle
details bij het ter perse gaan van
dit tijdschrift bekend waren, kan
geen garantie worden gegeven
dat alle bijeenkomsten hieronder
staan vermeld. Kijk voor meer
gegevens op www.rkamstelland.nl
of op de site van de afzonderlijke
parochie, of raadpleeg uw
parochiemagazine. In ieder geval:
u bent van harte welkom!
I. CURSUSSEN IN HET KADER
VAN ‘DE LERENDE KERK’
Drie cursussen gegeven door
Pastor Jaap van der Meij
A. OPVOEDEN EN GELOVEN
Een cursus voor (jonge) ouders
over geloofsopvoeding in de
dagelijkse praktijk. Begeleiding:
pastor Jaap van der Meij. Datum
en locatie worden nader bekend
gemaakt. Voor informatie:
pastorjaapm@gmail.com of tel.nr.
(020) 6458318
B. KRUISWEG SCHILDEREN
Samen gaan we de kruisweg
schilderen, bij voorkeur één statie
per persoon. Begeleiding: pastor
Jaap van der Meij. Datum, locatie
en details worden nader bekend
gemaakt. Voor informatie:
pastorjaapm@gmail.com of tel. nr.
(020) 6458318
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C. NIEUWE BUREN
Wie zijn onze buren en wat
geloven ze? Dit seizoen willen we
nader kennismaken met onze
Joodse ‘buren’. Zoals bekend
wonen er relatief veel Joodse
gelovigen in Amstelland en is er
een Joodse begraafplaats in
Ouderkerk. Onderdeel van deze
cursus is het bezoek aan een
synagoge. Begeleiding: pastor
Jaap van der Meij. Datum en
locatie worden nader bekend
gemaakt. Voor informatie:
pastorjaapm@gmail.com of tel. nr.
(020) 6458318
II. JUBILEUMPROGRAMMA DE
GOEDE HERDER
Lokatie: De Goede Herder, van
Boshuizenstraat 420,
Amsterdam
Data: zondag 11 september tot
en met zondag 18 september
Zondag 11 september, 10.30
uur: Familieviering met samenzang
en
m.m.v.
(oudere)
Jongerenkoor, m.m.v. Sigrid
Haffmans, orgel.
Maandag 12 september, 20.00
uur: filmvertoning: Des Hommes
et des Dieux, boeiende film uit
2010 van de Franse regisseur
Xavier Beauvois over monniken in
een roerig Algerije.
Dinsdag 13 september, 20.00
uur:
Oecumenische
avond:
ontmoeting met Ds L. van
Drimmelen.
Woensdag 14 september, 14.00
uur: architect Arjan Hebly houdt
een inleiding over de architectuur
in Buitenveldert, waarna een fietstocht langs de besproken
objecten.
Donderdag
15 september:
Bijbellezing en uitleg
Om 16.00 uur: pastor Phil Kint
over ‘de vrouw bij de put’
Om 20.00 uur: pastor Lex Koot

over het boek ‘Genesis’
Vrijdag 16 september, 20.00
uur: concert door het Tsjechisch
Baroktrio
Zaterdag 17 september, van
11.00 tot 16.00: Open Kerk
bezichtiging van kerk (met
bijzondere glas in loodramen) en
kleine expositie, met om 13.45
uur en 15.00 orgelspel door Harry
van der Tuin, om 14.00 ‘Het
verhaal’,
herinneringen
van
parochianen over wonen en
kerken in Buitenveldert.
Zondag 18 september, 10.30
uur: Plechtige Viering m.m.v.
groot ‘Goede Titus’koor olv
Ronald Dijkstra, m.m.v. Sigrid
Haffmans, orgel. Aansluitend
receptie tot ca. 14.00 uur.
Alle programmaonderdelen staan
open
voor
geïnteresseerde
bewoners van Buitenveldert en
omstreken.
III. BIJEENKOMST
IN
HET
KADER VAN DE VREDESWEEK
Lokatie: ’t Open Hof (Burg.
Haspelslaan 129) Amstelveen
Datum: vrijdag 23 september,
20.15 uur
Organisatie: IKV/Pax Christi
In het kader van de Vredesweek
verzorgt
het
Vredescafé
Amstelveen een inleiding en
discussie over het onderwerp:
‘Palestina, hoe nu verder?’ Als
inleider zal optreden Sjors
Beenker, bekend van vredeswerk
in onder andere in Sri Lanka,
Armenië en de Palestijnse
gebieden en van zijn publicaties
hierover.
De Amstelveense vredesgroep
heeft voor de duur van de vredesweek in ’t Open Hof een
zogeheten “Ambassade van
Vrede” gevestigd als onderdeel
van een landelijk functionerend
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“Ministerie van Vrede”. Het overkoepelend thema, waaronder ook
de aangekondigde inleiding moet
worden gezien, luidt dit jaar: “Elk
mens een veilig bestaan”.
Tijdens de Vredesweek is er
eveneens
een
permanente
boekenactie. Mensen kunnen
voor hergebruik of doorverkoop
boeken aanbieden ten behoeve
van een boekenactie voor Syrië.
Informatie: Fred Kienhuis. Tel: (06)
24105864.
V. TIEN GEBODEN - TIEN
WOORDEN
Lokatie: Augustinusparochie,
Amstelveenseweg 965, A’dam
Data: 3, 10, 24 en 31 oktober
Begeleiding:
pater/deken Ambro Bakker
De Tien Geboden
kent u ze nog van buiten?
Bovenal bemin één God.
Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
Heilig steeds de dag des Heren.
Vader, moeder zult gij eren.
Dood niet, geef geen ergernis.
Doe nooit wat onkuisheid is.
Vlucht het stelen en bedriegen.
Ook de achterklap en het liegen.
Wees steeds kuis in uw gemoed.
En begeer nooit iemands goed.
De Tien Geboden beginnen met
“Ik ben de Heer uw God, die u uit
het slavenhuis Egypte heeft
geleid” In die context zullen we de
Tien
Geboden
ook
gaan
bespreken. Een volk heeft zich vrij
weten te maken uit de slavernij.
Een volk? Misschien een handje
vol
mensen,
een
groepje
ongeregeld. Stel je je er maar niet
te veel van voor. Eindelijk vrij! En
dan? Een tocht door de woestijn,
op weg naar een land waar alles
goed is, waar geen kwestie meer
is van zwoegen en zoeken, maar
van rusten en gevonden hebben.
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Op weg naar de hemel op aarde.
Maar het is een eind. Veertig jaar
zullen ze er over doen, vertelt het
verhaal. Mensen doen er hun hele
leven over tot ze hun bestemming
vinden.
En tijdens die tocht klinken vanaf
de berg Sinaï de Tien Woorden
van God. Ze vormen letterlijk en
figuurlijk het hart van het woestijnverhaal. En deze woorden hebben
niet alleen geklonken in de
woestijn,
maar
ze
zijn
opgetekend, bewaard gebleven
en ze klinken nog steeds.
Blijkbaar gaven deze woorden
niet alleen richting aan dat
groepje mensen in de woestijn,
toen, lang geleden, maar ze zijn
nog steeds richtinggevend voor
gelovige mensen nu. Zoals veel
mensen in hun leven momenten
ervaren, die ze doen denken aan
woestijn, aan leegte, droog staan,
op zoek zijn, de weg niet weten,
zo hebben mensen eeuwenlang
deze woorden ervaren als richtingaanwijzers, als bakens, als houvast. En ze hebben voor mensen
steeds als nieuw, als uitdaging
geklonken. Het lijkt de moeite
waard om te zien, of dat ook voor
onze tijd zo is.
De Tien Woorden, een serie van
vier Bijbelavonden op de maandagen 3, 10, 24 en 31 oktober
2011. Maandag 17 oktober is er
geen bijeenkomst, voor velen is
het dan herfstvakantie. De
avonden duren van 20.00 tot
21.30 uur en worden gehouden in
de
parochiezaal van de
Augustinuskerk in AmsterdamAmstelveen, Amstelveenseweg
965. Er is alle ruimte voor uw
vragen en discussies. Op de
eerste avond krijgt u de tekst van
de hele cursus al in handen. Als u

niet alle avonden aanwezig kunt
zijn, kunt u zich ook inschrijven
voor de resterende avonden.
Graag inschrijven via email
(paraug@xs4all.nl) of per telefoon
(020-6460683 - in de morgenuren
van 09.30-12.30 uur) of via de
post (Parochie St.Augustinus,
Amstelveensweg 965, 1081 JG
Amsterdam. U ben van harte
welkom.
V. HET WOORD SPREEKT.
Lokatie: De Goede Herder, van
Boshuizenstraat 420, A’dam
Data: éénmaal per maand,
doorgaans tweede donderdag
van de maand (aanvang 20.00
uur)
Begeleiding: pastor Phil Kint
Samen Bijbellezen en over de
teksten van gedachten wisselen is
inspiratie voor een gelovig leven.
Op deze avonden gaan we
methodisch te werk door
bepaalde leesstappen te volgen
en daardoor voor onszelf het
verhaal zo helder mogelijk te laten
oplichten:
• De tekst wordt in alle rust twee
keer door twee verschillende
deelnemers hardop gelezen.
• Eenieder krijgt de gelegenheid
om in eerste instantie te
reageren op de tekst.
• Naar aanleiding van genoemde
punten volgt dan een eerste
gezamenlijk gesprek.
• Geprobeerd wordt de portee
van het verhaal in het kort aan
te geven.
• In de tekstanalyse wordt
gekeken naar de dragende en
uitspringende woorden.
• Nog eens de scène van het
verhaal in beeld brengen door
de hoofdpersonen en de
plaats van handeling te bezien.
Daardoor ook proberen te
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achterhalen wat de auteur ons
met het verhaal probeert aan
te reiken.
• Hoe staan de lezers zelf in het
verhaal. Wat is voor hen de
gelovige betekenis ervan?
Hoewel de bijeenkomsten serieus
worden beleefd, gaat het altijd om
een ontspannen samenzijn.
VI. RAAKPUNT,
plaats
van
spiritualiteit in de Karmel van
Amstelveen
De Karmelorde, die haar Leefregel
ontving als Orde van de Broeders
van Onze Lieve Vrouw van de
Berg Karmel rond 1207 uit handen
van de Patriarch van Jeruzalem,
groeide aanvankelijk in het
Karmelgebergte nabij de bron van
Elia. Een groep monniken die een
bijzondere plaats in hun leven
inbouwde voor stilte, gebed en
meditatie rond ‘het lege midden’,
de plaats voor God. Rond 1240
werden ze verdreven en trokken
naar havensteden in Europa.
Rond 1250 zetten ze voor het
eerst voet op Nederlandse
bodem. Na de Franse Revolutie
werd vanuit Boxmeer met nieuw
élan gewerkt aan versterking en
dat ging door tot in de jaren ´60
van de 20ste eeuw. Op het hoogtepunt telde de Nederlandse
Karmel rond de 600 vrouwen en
mannen. Nu aan het begin van de
21ste eeuw telt de Karmelfamilie
ongeveer 200 personen in een
viertal geledingen: we hebben
nog een tiental kloosters in
Nederland en velen zijn bij de
Karmel aangesloten als leden van
Karmelbeweging
en
Geassocieerden (85). Bij onze
kloosters hebben we bijzondere
aandacht voor de Centra van
Spiritualiteit, plekken waar mensen samenkomen rond Schrift,
teksten van mystieke schrijvers,
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film
en
icoonschrijven
en
aandacht voor maatschappelijke
vraagstukken,
jeugdwerk,
vluchtelingenwerk, gerechtigheid
en vrede. In Amstelveen zijn de
Karmelieten sinds december 1955
aanwezig.
Het nieuwe programma kunt u
uitgebreid vinden op de website
www.karmel.nl (klik door naar
Centra en vervolgens naar
Amstelveen).
a. SAMEN BIDDEN EN VIEREN
Lokatie: Titus Brandsmakerk
(dagkerk). Westelijk Halfrond 1,
Amstelveen
Data: Maandag tot en met
vrijdag om 8.25 uur ochtendgebed en stiltemeditatie.
Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag om 18.00 uur avondgebed.
Woensdagavond om 18.00
avondgebed/eucharistieviering.
b. KARMELBEWEGING
Elke drie weken samenkomst met
gebed en uitwisseling door leden
en geïnteresseerden op zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur.
Drie keer per jaar samenkomst
met de Karmelcommuniteit in het
klooster.
c. KARMELSTROOM
Drie keer per jaar (oktober,
februari en mei) een thema-avond
rond een bepaald thema voor
eenieder die zich betrokken voelt
bij het onderwerp of bij de Karmel.
d. KENNISMAKEN MET DE
KARMEL
Kennismakingsbijeenkomst met
de Karmelbeweging te Boxmeer
op 5 november van 10.00 -16.00
uur (kijk op www.karmel.nl)
e. BIJBELSE SPIRITUALITEIT
1. Rond het evangelie van de
zondag

Op de dinsdag vóór de komende
zondag wordt het evangelie van
de komende zondag gelezen en
besproken.
tijd:
10.00 - 11.30 uur
datum: vanaf 6 september 2011
om de twee weken
plaats: Titus Brandsmakerk
parochiecentrum
leiding: Pastor Tom Buitendijk
2. Ouderen rond de Schrift: één
keer per maand op woensdagmorgen van 10.00 - 11.30
begeleid door diaken Paul
Koopman. Start: 28 september
in
het
parochiecentrum
(vervolgdata: 27 oktober, 29
november, 28 december en
verder in 2012.

de Raakpuntruimte.
4. Geraakt worden door het
Geheim, de Bron van mijn
Bestaan. Hans Richter spreekt
over teksten in zijn publicatie
‘Voorbij het Denken’.
Woensdag 30 nov. en 7 dec.
van 19.30 - 21.00 in de
Raak-puntruimte.
(kosten: € 7,50).

2. Stiltemeditatie, op dinsdagavonden 4 en 18 okt.; 1,15 en
29 nov. van 19.30 - 21.00
begeleid door Antoinette van
Gurp, € 40,- (er volgt een 2de
serie in het voorjaar) in de
Raakpuntruimte
van
het
klooster.

g. SPIRITUALITEIT en
RELIGIEUZE EXPRESSIE
1. Rond een icoon: twaalf
bijeenkomsten in stilte en
bezinning. Een icoon van
Christus of van de Moeder
Gods of van een heilige schilderen, volgens de Kretenzische
methode, begeleid door Cees
Bartels, Karmeliet, te beginnen
óf op maandag 5 september; óf
op donderdag 8 sept. van
14.00-16.30.
In
de
Raakpuntruimte, € 150,- (plank:
€ 15,- en 3 penselen € 12,-)
Iconenwijding vindt plaats in
de zondagsviering voor de
Oosterse kerken in de Titus
Brandsmakerk in mei 2012.
Datum wordt later bekend
gemaakt.
2. Film en Spiritualiteit; drie
zaterdagen van 10.30-15.30
begeleid
door
Gerard
Westendorp,
Karmeliet. Data: 22 en 29
oktober en 12 november
€ 28,- ( € 11,- voor 1x).
De titels van de films zijn:
a) ‘Uitbehandeld, maar niet opgegeven’ (een documentaire);
b) ‘Departures’
c) ‘Troubled Water’

3. Leesgroep SPELING zal in de
loop van het seizoen vier keer
een artikel uit een Spelingnummer bespreken op woensdag van 14.00-16.00 begeleid
door Cees Bartels, karmeliet in

Inschrijvingen voor de cursussen van Raakpunt kunnen
geschieden via email:
ceesbartels@ziggo.nl
Of via post: Raakpunt;
Westelijk Halfrond 3, 1183 HN

f. VAN WAARUIT LEVEN WIJ
1a Jan van het Kruis, gedicht:
op zaterdag 24 september van
11.30 tot 15.15 door Kees
Waaijman, karmeliet en TBI
Nijmegen, Ontmoetingsruimte
Titus Brandsmakerk
1b Jan van het Kruis, prozatekst: op zaterdag 1 oktober
van 10.30-15.15 door Hein
Blommestein, karmeliet en
TBI Nijmegen, Ontmoetingsruimte TitusBrandsmakerk
Beide samenkomsten kosten
€ 30,- (één van beide: € 18,-)

Katholiek Amstelland | september 2011

Katholiek Amstelland | september 2011

Amstelveen
Betalingen: Rekeningnr 109849,
Tgv Procurator Karmelorde
Amstelveen
VII. LITURGIE EN LEVEN
Vier bijeenkomsten over markante personen uit de kerkgeschiedenis.
Locatie: Titus Brandsmakerk.
1. Franciscus van Assisie
Van alle christenen, zegt men,
lijkt deze het meest op Jezus.
Datum: donderdag 6 oktober
2011 om 14.00 uur
(in)leiding: drs. Renger Prent
2. Aurelius Augustinus
Datum: donderdag 3 november
2011 om 20.00 uur
(in)leiding: dr. Paula Rose
Van de vier westerse kerkvaders
heeft Augustinus de grootste
invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de theologie en de
spiritualiteit.
De volgende twee bijeenkomsten
vinden plaats in 2012 en gaan
over Dorothee Sölle (5 januari) en
Dietrich Bonhoeffer (2 februari)
VIII. VERVOLG CATECHESECURSUS LEVEND GELOVEN:
‘OFFER, GODS LOGICA?’
Lokatie: Titus Brandsmaparochie, Westelijk Halfrond 1,
Amstelveen
Data: vier donderdagen, waarvan
één in oktober, één in november
en vervolgens in 2012 (data
nader te bepalen)
Begeleiding: Ray Josowidagdo
en Arthur Onderstal
In oktober denken wij na over het
mysterie van de verlossing.
Moeten wij dit willen begrijpen of
mogen wij met dit mysterie
vertrouwd raken?
In November gaan we zien, hoe

dit thema in het Nieuwe
Testament oplicht als vervulling
van het Oude Testament .
We zijn met een aantal inleiders in
gesprek. Het doel van de cursus
is: dichter bij God leren leven. De
cursus is bedoeld voor iedereen,
die zich wil verdiepen in algemene
vragen, die met geloofsbeleving
te maken hebben. Daarbij zal het
accent meer liggen op geloofsoverdracht dan op kennisoverdracht.
De inleidingen zullen worden
gehouden in de ontmoetingsruimte
van
de
Titus
Brandsmakerk en worden omlijst
met muziek en koffie.
IX. OP ADEM KOMEN IN
OUDERKERK AAN DE AMSTEL
Meditatieve woensdagavonden
Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress en
hektiek gaan veel mensen op
zoek naar momenten van stilte en
bezinning. Het voelt niet goed
geleefd te worden en zo aan het
leven voorbij te gaan. Gedreven
door het verlangen weer dichter
bij de bronnen van je bestaan te
komen, is het van belang ruimte
en tijd in je leven te maken om
hieraan aandacht te geven.
Meditatie is een universele en
eeuwenoude
wijze
om
in
verbinding met je hart en
verlangen, tot verstilling, concentratie en aandacht te komen. De
ademhaling en de aandacht voor je
lichaam zijn daarbij het uitgangspunt. Algemeen bekend is dat
verschillende Oosterse tradities
zich hiermee bezig houden.
Minder bekend is dat ook juist de
christelijke traditie op dit gebied
rijke schatten in huis heeft. In
kerken en kloosters heeft men
zich eeuwenlang met diverse
vormen van meditatie beziggehouden. Het is boeiend beide

27

met elkaar te vergelijken en te
verbinden. Mediteren kun je leren.
De ervaring leert dat samen
mediteren makkelijker is dan in je
eentje en dat de onderlinge
verbondenheid stimulerend werkt.
Vanaf 12 oktober 2011 tot en met
15 februari 2012 bieden de
oecumenisch samenwerkende
Urbanuskerk en Amstelkerk in
Ouderkerk aan de Amstel iedere
woensdagavond om 20.00 uur
een meditatieve bijeenkomst van
een klein uur aan onder de
noemer: ‘Op Adem Komen’ met
een variërende invulling, zoals:
‘Op Adem Komen’ met een lectio
divina: Vanuit de stilte en de
ontspanning van het lichaam,
wordt een inspirerende tekst
enkele malen gelezen.
‘Op Adem Komen’ met een
verstilde vesper: Verstilde pianomuziek, Taizé-achtige zang,
momenten van stilte, brandende
kaarsen in de stille ruimte van een
van de oude kerken.
‘Op Adem Komen’ met een loopmeditatie: In de stille ruimte van
de kerk op het ritme van je adem
stap voor stap helemaal tot rust
komen.
‘Op Adem Komen’ door te zingen:
Vanuit de stilte komt pianomuziek
op en volgen we met onze adem
de cantor in zang waarover je
jezelf verwondert.
Het zijn nadrukkelijk open
avonden, waar ieder welkom is.
Aanmelden niet nodig. Toegang
gratis. De avonden worden geleid
door ds. Jos de Heer en Kiki Kint,
pastoraal werkster en georganiseerd door de Werkgroep Vacare
(onderdeel van de Raad van
Kerken Ouderkerk).
X. Mediteren kun je leren
Voordat we met deze open ‘Op
Adem Komen’ avonden starten,
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zijn er oriëntatieavonden, op vier
achtereenvolgende woensdagavonden, die starten op 14
september in de Amstelkerk. Hier
kun je kennismaken met verschillende vormen van meditatie,
kijken of het je iets brengt en op
zoek gaan naar vormen die
specifiek bij jou passen. Naast het
gesprek hierover zullen we vooral
praktische meditatieoefeningen
doen. We zullen werken met
teksten, beeld en muziek, maar
vooral met de adem. Bidden en
mediteren kun je uiteraard zelf in
je eentje doen. Daarnaast kan er
een stimulans van uitgaan dit met
zielsverwanten te doen. Ervaring
met meditatie is niet nodig. De
avonden worden geleid door
ds. Jos de Heer en tevens
georganiseerd door de Werkgroep
Vacare (onderdeel van de Raad
van Kerken Ouderkerk).Voor deze
vier avonden vragen we een
bijdrage van € 15,00 en is
aanmelding noodzakelijk (bij voorkeur per email op:
berendsenvangelderen@hetnet.nl
(Diana Berendsen), of telefonisch
bij de Urbanusparochie 0204961320). Deelname aan deze
oriëntatieavonden is niet noodzakelijk om mee te doen aan de
meditatieavonden.
XI. Oecumenisch
Woensdagochtendgebed,
Urbanuskerk en Amstelkerk,
Ouderkerk aan de Amstel
Midden in de week, midden in het
mooie dorp Ouderkerk, is er
iedere woensdagmorgen in een
van de beide kerken een moment
voor u speciaal. Tijd en ruimte om
te leven, om op te ademen, om tot
jezelf, 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 Schriftlezing, zingen
van een Taizé-lied, moment van
inkeer 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.
Voor wie geïnteresseerd is in stilte
en meditatie bevelen we twee
boeiende websites aan:
www.stilte.org en
www.pkn.nl/vacare .
Vanaf 8.30 uur is de deur van de
kerk open, klokslag 8.45 uur
begint het ochtendgebed, dat
ongeveer een kwartier duurt, tot
09.00 uur. Afwisselend is het in de
Amstelkerk en de Urbanuskerk:
- de oneven maanden in de
Amstelkerk (hoofdingang),
- even
maanden,
in
de
Urbanuskerk (via de Mariakapel).
Wees welkom, probeer het eens,
maak een klein gaatje in de week
vrij. Dit is een initiatief van de
Raad van Kerken Ouderkerk,
gedragen door Kiki Kint, pastoraal
werkster kikikint@xs4all.nl en Ds.
Jos de Heer
jos.de.heer@hetnet.nl die zullen
voorgaan in deze ochtendgebeden. Bij hen kunt u informatie
opvragen.
XII.
Bijbelwerkplaats
De bijbelwerkplaats is een project
waarvan het initiatief ligt bij de
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protestantse en de katholieke
kerk van Ouderkerk, maar staat
open voor alle belangstellenden.
We praten met elkaar over de
bijbel. Heeft deze ons nog iets te
zeggen in deze tijd? Geeft de
bijbel antwoord op vragen, die bij
ons opkomen als we naar het
journaal kijken? Kan iemand mij
helpen om de bijbel beter te
begrijpen? Immers de bijbel is niet
makkelijk zomaar te begrijpen.
Daarom is er deze werkplaats om
met elkaar, jongeren en ouderen,
dit boeiende boek te gaan
exploreren. Met de naam "werkplaats" geven we de werkwijze en
sfeer aan. Zoals in een workshop
word je uitgedaagd zelf aan de
slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeelten. De werkplaats is elke tweede dinsdagavond van de maand geopend.
van 20.00-22.00 uur in de
Cuyperskamer van de pastorie.
Aanmelding niet nodig, u kunt
zomaar komen en er zijn geen
kosten aan verbonden. Data
nieuwe seizoen: 2011: 13/9 11/10 - 15/11 - 13/12 (2012: 10/1
- 14/2 - 13/3 - 10/4). Op de site
www.kerkenouderkerk.nl onder
het kopje "activiteiten" kunt u
alle recente informatie over de
Bijbelwerkplaats vinden en kan
het werkmateriaal gedownload
worden.
Plaats: Pastorie Urbanuskerk,
Cuyperskamer, Rondehoep Oost 31
Informatie: Ds. Jos de Heer:
josdeheer@hetnet.nl
XIII.
Geloofsgesprek bij de
koffie
Iedere laatste donderdagochtend
van de maand: gesprek bij de
koffie, geloofsgesprekken voor
en met volwassenen in de werkkamer van K. Kint , p.w. in de
pastorie van de St. Urbanuskerk,
Rondehoep Oost 31. Tijd: van
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10.00 uur tot 11.30 uur. Er komen
onderwerpen ter sprake die te
maken hebben met geloven, ons
eigen leven, wat ons beweegt en
bezielt en hoe we daar vorm aan
kunnen geven in ons leven. We
mogen daarbij putten uit de
verhalen van onze rijke geloofstraditie. Alles kan in zo'n gesprek
aan de orde komen: liefde en
geluk, verdriet en tegenslag,
geloof en ongeloof.
XIV. Concerten in de St.
Urbanuskerk
Lunchtijdconcerten:
Vrijdag 23 september van 12.3013.00 uur: Jaco van Leeuwen,
orgel en Jantine Veenstra, fagot.
Zij brengen werken van Vivaldi,
Alexandre Guilmant, Saint-Saëns
en Eugène Bozza ten gehore.
Koffie en thee na het concert. De
toegang is gratis. Wel wordt er
een deurcollecte gehouden.
Vrijdag 21 oktober van 12.3013.00 uur: Johan Vos, orgel en
Harda van Wageningen, alt. Het
programma staat t.z.t. onder de
muziekbanner van de website
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus.
Zondagmiddagconcert
Zondag 11 december kerstconcert om 15.30 uur: het
beroemde koor De Choralen van
de O.L.V. Kerk uit Breda o.l.v.
Henri de Graauw, dirigent en
Jelena Basowa (orgel en piano).
Na deze uitvoering receptie en
borrel. Ook hier zal het programma te vinden zijn onder de
muziekbanner van de site van de
St. Urbanuskerk.
XV. Activiteiten op de RK
Begraafplaats Buitenveldert
(Fred. Roeskestraat 103, 1076 EE
Amsterdam, tel. (020) 6629890)
Maria in der Hoffnung
Op maandagavond 12 september
2011 om 20:00 uur vindt er weer

een thema-avond plaats op de
begraafplaats. Het onderwerp
voor deze avond is Maria in der
Hoffnung. De presentatie zal
geleid worden door: Drs. Marjolijn
Raymakers-Wiersma. Marjolijn
Raymakers werkte 25 jaar als
paramedicus en studeerde daarna kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze is
afgestudeerd op een fascinerend
onderwerp uit de middeleeuwen:
het ‘Maria in der Hoffnung’
beeld-in-beeld-type. Colleges
met het thema ‘Maria verbeeld’
vormden de aanleiding voor haar
nieuwsgierigheid naar dit beeldtype. Een van de deelnemers liet
afbeeldingen zien van houten
Maria-sculpturen met een gat in
de buik, waarin een Jezuskindje
stond. Niemand was bekend met
dit Mariatype. Het leek in de buurt
te komen van een in Byzantium
voorkomend Maria-type. De
koffiekamer is open vanaf 19:30
waar koffie en thee voor u klaar
staat. De avond zal rond 21:30
afgelopen zijn. Toegang is gratis.
Allerzielen
Op zondag 30 oktober kunt u
Allerzielen vieren op de begraafplaats. Vanaf 12:00 uur is de
begraafplaats open. Om 15:30
uur zal de heilige mis plaats
vinden in de kapel en aansluitend
de zegening van de graven. De
lichtjesavond word gehouden tot
21:00
uur.
Vanwege
de
verbouwing zal dat dit jaar niet zo
uitgebreid gevierd worden als
vorig jaar; maar er zullen wel 150
fakkels hun licht laten schijnen op
de begraafplaats. Ook zal er
verkoop plaats vinden van
boeken, kaarten en kaarsen. De
koffie en thee staat de hele
middag/avond voor u klaar en er
zal live muziek zijn in de kapel. U
bent van harte welkom op zondag
30 oktober tijdens Allerzielen.
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Gregoriaans! Kerkmuziek om van te houden
Enkele zangers uit de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel
opperden vorig jaar het idee om speciaal voor de uitvoering van het
Gregoriaans een zanggroep op te zetten. Ook van protestantse zijde
bleek er belangstelling voor zo'n zanggroep. In september vorig jaar
begonnen we met vijf zanglustigen aan een leer- en doe cursus
Gregoriaans.
Aangezien de voorkennis minimaal bleek, werd de kennis van deze
oude kerkmuziek van de grond af opgebouwd. Inmiddels heeft de
Zanggroep De Duif tweemaal met succes aan een eucharistie-viering in
de Ouderkerkse Urbanus bijgedragen.
Wij willen de groep graag uitbreiden met een twee- tot drietal mannen,
niet alleen uit Ouderkerk, maar uit de hele regio Amstelland. De enige
vereiste: een redelijk goede zangstem. Het hoe en wat van het
Gregoriaans wordt in een aantal cursusachtige repetities bijgebracht.
'Gregoriaans! Een kerkmuziek om van te houden!'.
Aanmeldingen:
Per email f.straatman1@chello.nl of telefonisch 06 - 26 490 870.
De kosten voor de cursus zijn minimaal en tijd en plaats worden in
overleg bepaald.
Franz Straatman, leider van Zanggroep De Duif.

>

Beste mensen van de Titus Brandsmaparochie
en Amstelland,

Langs deze weg wil ik allen die mij per e-mail, kaart of brief hun goede
wensen, gedachten en gebeden hebben doen toekomen tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en daarna thuis, heel hartelijk bedanken. Ze
hebben mij en mijn vrouw gesterkt en ontroerd.
Ook de vele prachtige boeketten maakte van onze huiskamer een vrolijk gebeuren!
Hopelijk kunnen wij u dit alles ook nog eens persoonlijk laten weten.
Op dit moment gaat het met mij de goede kant op, al zal het definitieve
herstel nog wel wat geduld vragen.
Wij hopen toch weer spoedig in uw midden te zijn.

ZIEK
Wachten op de dokter
alsmaar zieker voelen.
Kijken in de spiegel
naar je eigen smoelen.
Voelen aan je polsslag
kijken naar je tong
en iets horen piepen
in je linker long.
Bang als een marmotje
Vader is geen held
ik schrik me al een rotje
als er wordt gebeld.
Dan treedt de dokter binnen…
Ik vertel hem van mijn piep.
Hij kijkt me onderzoekend aan
dan zegt hij: zucht eens diep.
Hij klopt mij op mijn ribben
‘k geef voor mijzelf geen cent
en ik denk bij ieder klopje:
dit is het begin van ’t end.
Ik ben door die angstpsychose
een nederige Hans Worst.
Ik ruik al de narcose:
het mes gaat in m’n borst
en als ik na een dag of wat
weer eindelijk besef,
dat ik mezelf te pakken had,
heb ik weer het grootste lef!
Met dank voor de
bloemengroet
van de Titus
Brandsmaparochie.

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
Evert van der Mede

Homeopathie:
- Voor iedereen
- O.a. bij reuma en allergie
- Te combineren met reguliere
medicaties

J.G.Koopman

Vereniging Homeopathie:
- Slechts € 39,00 p.j.
- 5x p.j. homeopathie magazine
- Digitale nieuwsbrief
- Interessante ledenvoordelen

Kijk op: www.vereniginghomeopathie.nl
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Amstelring Huishoudelijke Hulp
Als u thuis komt uit het ziekenhuis, als u een dagje ouder wordt, als u ziek of gehandicapt bent of uw zieke
partner verzorgt kan Amstelring Huishoudelijke Hulp u helpen. Of als u het lastig vindt om uw huishouden
goed te organiseren. Wij nemen huishoudelijke taken van u over, assisteren u of brengen structuur in uw
huishouden. Onze medewerkers ruimen uw huis op, maken schoon, verzorgen planten en dieren en maken
de maaltijd klaar: net wat nodig is en wat u prettig vindt.
Betrouwbare, goed opgeleide medewerkers
Onze medewerkers zijn opgeleid om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn. Betrouwbare
medewerkers met ervaring in de thuiszorg.
U kunt op hen rekenen. Ook voor een
luisterend oor. Een kopje kofﬁe en een
gesprek op zijn tijd zijn net zo waardevol als
een schoongemaakt huis.
De Servicemanager
Voor vragen en regelzaken kunt u terugvallen
op een Servicemanager. Zij geeft leiding aan
uw hulp en is tevens uw vaste contactpersoon.

Wij regelen het voor u
Amstelring is thuis in de zorg. Onze medewerkers
zijn u zo goed mogelijk van dienst en zorgen dat
uw huishouden op rolletjes blijft lopen. We trekken
bovendien tijdig aan de bel als er meer hulp nodig is.

Alle zorg in één
keer geregeld!
Bel voor meer informatie: 0900-1866 of kijk op www.amstelring.nl
Laan van de Helende Meesters 431, 1186 DK Amstelveen

Aanbiedingen zijn geldig t/m 15 oktober 2011
(Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid)

Kettler Polo M
Gemakkelijk te bedienen hometrainer
met lage en brede instap.
Geschikt voor alle leeftijdscategorieën óók voor
mensen met een beperkte
knie- en/of heupfunctie.
van Ð 339,00 voor

Ð 294,00

Wist u het van onze schenkingen?
Hulpmiddelen die volgens de zorgverzekeraars
niet voldoen aan kwaliteitseisen, maar nog
wel inzetbaar zijn bijvoorbeeld rolstoelen,
incontinentiemateriaal, rollators, loopkrukken
en bedden, worden door onze medewerkers
met veel liefde gerepareerd en schoongemaakt.
Daarna worden die hulpmiddelen verzonden
naar zorgverleners in landen waar ze heel hard
nodig zijn voor hulp aan zieken, gehandicapte
volwassenen en kinderen.

Thuiszorgwinkel Amstelveen
Laan v.d. Helende Meesters 431,
1186 DK (t.o. het ziekenhuis)
Geopend: maandag t/m vrijdag
van 8.30 - 17.00 uur

Een Fysic mobiele telefoon
Met extra grote
verlichte toetsen,
LCD scherm,
telefoonboek en
3 directe kiesgeheugens.
van Ð 79,95 voor

Ð 69,00

Troja lichtgewicht rollator
Mega aanbieding
van de maand!
Zolang de
voorraad strekt!
van Ð 282,00 voor

Ð 244,00

Voor uitleenartikelen, huur, aankopen en offertes kunt u terecht in onze
Thuiszorgwinkels in Amstelveen en Hoofddorp.
Hebt u vragen? Bel 0900-1866 (lokaal tarief) tijdens kantooruren
van 8.30 - 17.00 uur (óók voor een afspraak in onze Showroom in Oude Meer)
of kijk op: www.thuiszorgwinkelsamstelring.nl

Thuiszorgwinkel Hoofddorp
Concourslaan 16, 2132 DK
Geopend: ma van 12.00 - 17.30 uur;
di t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur;
zaterdag van 10.00 - 15.00 uur

van Ð 89,95 voor

Ð 78,00

Een Fysic
duo-set telefoon
Een draadloze huistelefoon met groot
toetsenbord en
verlichte toetsen;
groot verlicht display
met contrasterende
cijfers.

Douchekruk Swift van hoge
kwaliteit!
Staat zeer stevig, zelfs
op een oneffen vloer.
In hoogte verstelbaar
en met antislipproﬁel
op de zitting.

10% KORTING

op de Swift doucheartikelen

Wij leveren ook:

Kraamartikelen; Personenalarmering
(analoog/digitaal); Infrarood Cabines;
Fitnessapparaten; vele andere hulpmiddelen
en handigheidjes óók voor slechtzienden.

Hulpmiddelencentrum en Thuiszorgwinkels Amstelring hebben in tegenstelling tot commerciële bedrijven geen winstoogmerk. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan de zorg voor cliënten.
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Wanneer u contact wil met een pastor in verband met doop,
communie, vormsel, huwelijk of een overlijden, dan neemt u contact op
met het secretariaat van uw parochie. Ook voor adreswijzigingen kunt
u contact opnemen met het secretariaat.
Augustinuskerk
Parochie van de H. Augustinus
Amstelveenseweg 965
1081 JG Amsterdam
tel. (020) 6460683
fax. (020) 6613987
e-mail: paraug@xs4all.nl
www.augustinusparochie.nl

Titus Brandsma
Titus Brandsma Parochie
Westelijk Halfrond 1
1183 HN Amstelveen
tel. (020) 6416301
e-mail: titus.brandsma@planet.nl
www.titusbrandsmaparochieamstelveen.nl

Het secretariaat is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 09.30
uur tot 12.30 uur

Urbanus Amstelveen
Bovenkerk
Urbanusparochie Amstelveen
Bovenkerk
Noorddammerlaan 124
1187 AG Amstelveen
tel. (020) 6413233
e-mail: st.urbanus@zonnet.nl
www.urbanusbovenkerk.nl

De Goede Herder
Parochie De Goede Herder
van Boshuizenstraat 420
1082 BA Amsterdam
tel. (020) 6420843
fax. (020) 6444728
Postadres en secretariaat:
Zeelandstraat 25
1082 BV Amsterdam
E-mail: secretariaat@
goedeherderamsterdam.nl
www.goedeherderamsterdam.nl
Wanneer de telefoon niet direct
beantwoord wordt, krijgt u een
antwoordapparaat. Het antwoordapparaat wordt twee maal
per dag uitgeluisterd; u wordt
daarna zo spoedig mogelijk
teruggebeld.
Heilige Geestkerk
Heilige Geestparochie
Haagbeuklaan 3
1185 KK Amstelveen
tel. (020) 6416118
E-mail: info@heiligegeestkerk.nl
www.heiligegeestkerk.nl

Dekenaat van Amsterdam
Prins Hendrikkade 73
1012 AD Amsterdam
tel. (020) 6278544
e-mail:
rk@dekenaat-amsterdam.nl
website:
www.dekenaat-amsterdam.nl
Raad van Kerken Amstelveen Amsterdam Buitenveldert
www.kerkenamstelveen.nl

Het secretariaat is bereikbaar op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Urbanus Ouderkerk aan de
Amstel
Urbanusparochie Ouderkerk aan
de Amstel
Ronde Hoep Oost 31
1191 KC Ouderkerk aan de
Amstel
tel. (020) 4961320
e-mail:
urbanusparochie@xs4all.nl
www.kerkenouderkerk.nl
Het secretariaat is bereikbaar op
maandagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur en op woensdag en
donderdagochtend van 09.30 tot
11.30 uur

Regionale ondersteuning
pastoresteam
Regiosecretaris RK kerken
Amstelland
p/a Westelijk Halfrond 1
1183 HN Amstelveen
tel. (06) 44848922
e-mail:
rkkerkamstelland@gmail.com
website:
www.rkamstelland.nl

