Onze Lieve Vrouwekerk
Keizersgracht 218 B - 220 – Amsterdam
Kijk ook op: www.olvkerk.nl

Interieur

Gevel van de kerk

De Onze Lieve Vrouwekerk is een neogotische kerk, die gedeeld wordt door Syrisch Orthodoxe christenen en katholieken.
De zorg voor de katholieke gemeenschap van de kerk werd in 1985 door de bisschop
van Haarlem-Amsterdam aan de priesters van de Prelatuur van het Opus Dei toevertrouwd.
Door de geschiedenis heen is onze kerk steeds in nauw contact geweest met Suriname
en gedurende 30 jaar hebben de Surinamers een eigen pastoraat.
De activiteiten van vorming en gezelligheid worden in het ontmoetingscentrum gehouden. Deze zijn mogelijk dankzij de samenwerking met de Stichting De Oude Gracht.
De meest actuele gegevens kunt u altijd vinden op onze website www.olvkerk.nl
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De priesters die geregeld voor de kerk
zorgen zijn:
Rafael Ojeda, de rector
Telefoon 06 185 196 47
rector@olvkerk.nl

Wim Veth, die tevens studentenpastor is
Telefoon 06 496 742 36
wveth@gmx.net
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van
de activiteiten van onze kerk?
Ga naar www.olvkerk.nl en geef uw emailadres op. Of stuur een e-mail naar
info@olvkerk.nl

Icoon van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand

Mistijden
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

12.15 & 19.30 uur
19.00 uur
11.15 uur

Zondag
Zondag

13.00 uur
18.00 uur

H. Mis in de kapel 218 B
H. Mis Gezongen Gregoriaans
Hoogmis in de kerk met het
Sint Alphonsuskoor
H. Mis met Surinaams koor
Internationale mis (Engels)

Eucharistische aanbidding
Donderdag t/m vrijdag
1e Vrijdag vd maand

van donderdag 11.00 tot
vrijdag 20.00 uur
20.00 – 20.45 uur

in de kapel 218 B
Aanbidding in kapel 218 B

Sacrament van de Biecht
Dagelijks vanaf een half uur voor de H. Mis, en daarna als u de priester vraagt.
Op zondag tijdens de Hoogmis is er een biechtvader aanwezig in de biechtstoel van de kerk.

Ouders, kinderen, en geloof
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We besteden persoonlijke aandacht met flexibiliteit aan de ouders die hun
kinderen in ons geloof willen opvoeden. Voor een basiscatechese, om de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel voor te bereiden is er een groep
enthousiaste jonge mensen die dit verzorgt.
Wanneer:
Begin:
Voor wie:
Kosten:
Contact:

Elke woensdagmiddag in overleg
18 september
kinderen vanaf 6 jaar
€ 30per jaar (kosten materiaal)
Sylvia van den Oever 020 673 33 42 of
Elizete Semedo: 06 457 018 07

Kinderen in de heilige Mis op zondag
Iedere zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.15 uur kindernevendienst en kindercrèche in de kerk. Ouders met kinderen die hiervan gebruik willen maken kunnen het beste linksvoor in de kerk plaatsnemen.

Catechism Classes in English
Every Sunday at 18.00 there is Holy Mass in English. Families with children are welcome. Children above 5 can join a Catechism group who have the lessons at 17.00. Parents interested can call Maria Cecilia who coordinates the groups: 06 20 73 63 53

Doop- en vormselvoorbereiding volwassenen
Mensen die denken katholiek te worden of zich in het geloof willen verdiepen en
eventueel het vormsel willen ontvangen, kunnen contact opnemen met Virginie
Atsma: 06 103 900 38, v.atsma@12move.nl

Verdiepingscursus voor volwassenen
Maandag 21 oktober 2013, in het kader van het Jaar van het Geloof zal Prof. van Wissen, voorzitter van het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk, spreken over de constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie.
Maandag 25 november 2013, Mgr. Liesen, bisschop van Breda, spreekt over de constitutie Dei verbum in het kader van het Jaar van het geloof.

Cursus huwelijksvoorbereiding: september - oktober 2013
Dit najaar zijn jullie van harte welkom op een van de
cursussen huwelijksvoorbereiding om je inhoudelijk goed
voor te bereiden op een van de belangrijkste stappen in je
leven.
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Wanneer?
Woensdagavond om 20.00 uur op:
- 11september, 18 september en 25september
- 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober en 23 oktober. Op een van de eerste avonden
hebben we een gezamelijke maaltijd om 19.00 uur.
Organisatie Nederlandstalige cursus: De cursus wordt verzorgd door de afdeling
Huwelijk en Gezin van het Bisdom Haarlem-Amsterdam in samenwerking met
verschillende Amsterdamse parochies.
Opgave en kosten
Op www.hoeksteen.org; 95 euro per stel inclusief avondeten (1x), drank en cursusmateriaal. Meer informatie: huwelijkengezin@bisdomhaarlem.nl of via
info@olvkerk.nl

Marriage Course in English: October - November 2013
Amsterdam is quite an international city and it seems important to also think of those
who have trouble with the Dutch language. Different married couples share their experiences with the participants.
DAY AND TIME:

COSTS:

1 session on Saturday October 5, from 15.00 to 17.00 hours.
4 sessions on Thursday Evening October 10, 17, 31
and November 7, from 20.00 to 22.00 hours
€ 90 the couple. Book and consumptions included.

Each session begins with tea or coffee. There is time to meet the leading couples, and
other participants exchanging experiences in a friendly and informal setting.

Bedevaarten
Op 26 oktober is er een bedevaart naar Kevelaer. Vanaf de Westermarkt rijden bussen (LABETO-reizen) naar Kevelaer. Vertrek 8.30 uur
en terugkomst 20.00 uur. De kosten bedragen € 25 per persoon,
(voor kinderen tot 12 jaar: € 10). Dit bedrag dient bij het instappen
van de bus in een envelop (met uw naam erop) contant te worden
voldaan.
In het jaar 2013 zal er een bedevaart georganiseerd worden naar het Heilig Land in samenwerking met andere Amsterdamse parochies. De datum wordt later bekend gemaakt.
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