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Mistijden

Biecht

Ma t/m vrij: 12:15 en 19:30 u Kapel
Zaterdag 19:00 u Kerk
Zondag 11:15 en 18:00 u (Engels) Kerk

Vanaf een half uur voor elke Mis. We gebruiken een kamer aan de voorzijde van het
Ontmoetingscentrum.

Pastoraal woord
Voor de een is het schooljaar al gaande, voor de ander is het academisch jaar nog niet officieel geopend. De arbeid is na de zomervakantie
hervat. We zijn allen blij dat we hebben kunnen beginnen, al is het met
de nodige aanpassingen en beperkingen. Dat is in de kerken niet
anders, alle activiteiten zijn weer begonnen: Missen, aanbidding, biechten, gesprekken, eerste plechtige Communies, Vormsels en huwelijkscursus. De grootste verleiding van het moment is misschien nog om de
hele pandemie gewoon te vergeten. Maar in de kerk aangekomen,
wordt u onmiddellijk herinnerd dat we toch fysieke afstand moeten bewaren (die nooit emotioneel is) en hygiënische maatregels nemen.
Laat de persoonlijke nabijheid in de geest nu juist het onderwerp zijn
van de encycliek die paus Franciscus zal ondertekenen op 3 oktober in
Assisi. De titel luidt in het Italiaans Fratelli tutti, genomen uit de Admonitiones (aansporingen) van heilige Franciscus van Assisi, hoofdstuk 6
Over de navolging van de Heer: Leggen we ons gehoor te luister, allen
als broeders, bij de goede herder die voor zijn schapen het lijden op
zich heeft genomen door het heilzame kruis. De schapen des Heren
waren hem gevolgd in de onlust en vervolging, in de nederigheid en de
honger, in ziekte en verzoeking, en dergelijke; en daaruit ontvingen zij
van de Heer het eeuwig leven. Het gaat hier maar om een werkvertaling.

Laat ik niet vooruitlopen op de inhoud van de encycliek, waar ik geen
enkele kennis van heb, maar duidelijk mag zijn dat ook onze specifieke
omstandigheden vragen om een benadering van naastenliefde. De pandemie raakt sommigen harder dan anderen, de effecten van de besmetting zijn voor elke persoon al anders. Sommigen vinden het bewaren van fysieke afstand moeilijker dan anderen, en zij lijden onder
vereenzaming. Voor weer anderen kan de situatie van voorheen niet
snel genoeg hersteld worden om verder te gaan met graaien en verrijken, ten koste van de ander als dat nodig is. Dat zal uw geval niet zijn.
Fratelli tutti, allen als broeders, zullen we de Heer volgen als zijn schapen. Maar Christus volgen brengt beproeving en het kruis met zich
mee. Dat brengt ons tezamen en maakt ons sterk – als we ons als
broeders opstellen. Laat ik met een woord van heilige Jozefmaria besluiten, het komt uit De Smidse (nr 846): Houd altijd in gedachten dat
je, op ieder moment van de dag, meewerkt aan de geestelijke en menselijke vorming van de mensen om je heen en van alle andere zielen,
zo ver reikt de gezegende gemeenschap van de heiligen: bij je werk en
ontspanning, als ze je blij of bezorgd zien, als je bij je werk of midden
op straat bidt als een kind van God en je innerlijke rust te merken is,
als ze zien dat je geleden hebt – dat je gehuild hebt – en glimlacht.
Wim Veth pr.

Liturgische kalender
Di 3 sept.

H. Gregorius de
Grote, paus ged.

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel

12.15
19.30

Vr 4 sept.

1e vrijdag van de
maand

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel en lof

12.15
19.30

Za 5 sept.

23e zondag door het
jaar

Gregoriaanse Mis XIII
Credo IV Orgelspel

19.00

Zo 6 sept.

23e zondag door
het jaar

Gregoriaanse Mis XI
Credo III
Holy Mass in English

11.15

Di 8 sept.

Maria Geboorte
feest

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel

12.15
19.30

Za 12 sept.

24e zondag door het
jaar

Gregoriaanse Mis XIII
Credo I Orgelspel

19.00

Gregoriaanse Mis XIII
Credo I
Holy Mass in English

11.15

Zo 13 sept. 24e zondag door
het jaar

18.00

18.00

Ma 14 sept.

Kruisverheffing
feest

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel

12.15
19.30

Di 15 sept.

Onze Lieve Vrouw
H. Mis in de kapel
van Smarten
ged. H. Mis in de kapel

12.15
19.30

Wo 16 sept.

HH. Cornelius, paus
H. Mis in de kapel
en Cyprianus, biss.,
H. Mis in de kapel
martelaren
ged.

12.15
19.30

Za 19 sept.

25e zondag door het
jaar

Gregoriaanse Mis XV
Credo II Orgelspel

19.00

Zo 20 sept. 25e zondag door
het jaar

Gregoriaanse Mis XV
Credo II
Holy Mass in English

11.15

Ma 21 sept.

H. Matteüs, apostel
en evangelist feest

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel

12.15
19.30

Wo 23 sept.

H.Pius van Pietrelcina H. Mis in de kapel
(Padre Pio) ged.
H. Mis in de kapel

12.15
19.30

Za 26 sept.

26e zondag door het
jaar

Gregoriaanse Mis XI
Credo IV Orgelspel

19.00

Zo 27 sept. 26e zondag door
het jaar

Gregoriaanse Mis XI
Credo IV
Holy Mass in English

11.15
18.00

Di 29 sept.

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel

12.15
19.30

HH. Michaël, Gabriël
en Rafaël, aartseng.
feest

18.00

Wo 30 sept

H. Hiëronymus, pr,
H. Mis in de kapel
12.15
kerkler., ged.
H. Mis in de kapel
19.30
Een half uur vóór de H. Mis van 12.15 uur wordt in de kapel de
Rozenkrans gebeden. U kunt uw intenties in het schrift op de kleine
tafel (ingang kapel) noteren.

Kindercatechese
De kindercatechese voor Eerste Communie en Vormsel worden voortgezet. Neemt u voor tijden en toegang contact op met de catechisten:
Gerda Hoogland Gracia Glas kindercatechese@olvkerk.nl
M 06-27286632 M 06-24153144

Activiteitenkalender Ontmoetingscentrum
Datum

Activiteit

Tijd

Info

Do. 3, 10, Eucharistische aanbidding,
17, 24 sept Nachtaanbidding

Aanvang Gerda Hoogland
11.00 u 06 – 27 28 66 32

Do 17 sept Gebed: 1000 Weesgegroeten

17.00 u Vanessa Barboza
06 – 18 68 60 29

Vr 18 sept

Bezinningsochtend voor vrouwen 10.0013.00

Ma 21 sept Bezinningsavond voor mannen

19.0021.30

Helga Ohmes
06 – 34146680
Anton Schins
06 – 45276930

Stichting Leesgoed
Stichting Leesgoed verkoopt tal van nuttige en goede
boeken te verkrijgen voor jong en oud. Onze boekenstand is in deze maanden geopend van 11:45 tot 12:45
uur. Betaling graag via de bank.
Stichting Leesgoed, Keizersgracht 218 B,
leesgoed9@gmail.com

De leeuwenkuil
In mijn vorige column schreef ik over de bijen die in groten getale de
lavendelplanten op mijn balkon bezochten. Daarna las ik op internet
hoe zo’n volk, vooral de honingbijen, leeft. Indrukwekkend hoe de
taken daar verdeeld zijn. Een bij weet vanaf het begin al waartoe zij op
aarde is. Je wordt geboren als koningin, dar of werkbij. De koningin
doet niks. Ze wordt bevrucht door darren, legt eitjes en laat de rest
over aan de hofhouding. Als werkbij vlieg je jezelf een slag in de
rondte. Daarmee zorg je ervoor dat, door bestuiving, er van alles groeit
en bloeit op deze aarde maar ook voor honing om zelf de winter weer
door te komen. Bovendien hebben sommigen de taak vreemdelingen
bij de ingang van het nest weg te jagen. Ook bijen met insecticiden
aan hun vleugels of poten mogen niet naar binnen. Al eeuwenlang
heerst daar een natuurlijke lockdown.
Velen van ons hebben ondertussen in het verleden veel ‘vreemde’
landen bezocht en ook veel ‘vreemdelingen’ toegelaten. Maar plotseling
viel alles stil. Winkels sloten de deuren, kappers legden de scharen
neer, kroegen bleven leeg, bejaarden kregen geen bezoek, koren
mochten niet meer zingen en wat ik het ergste vond… kerken gingen
dicht.
Ik zag de duivel bijna in zijn handjes wrijven. Hij was al zo tevreden
met de steeds maar legere kerkbanken. Zou dit hopelijk de genadeslag

zijn voor al die domme gelovigen? Vooral ouderen hadden het zwaar en
velen zaten diep in de put. En daar kan het heel donker zijn. Ik moest
door dit alles aan het bijbel verhaal over Daniël denken.
Onder koning Darius was hij een belangrijke minister, werd zeer
gewaardeerd en op een hogere post aangesteld De andere ministers
hadden onderling besloten dat niet zomaar een vreemdeling, nota-bene
uit Juda, boven hen zou komen te staan. Listig stelden ze de koning
voor dat er een wet zou komen die onderdanen verbood om voor
goden te knielen. Alleen knielen voor de koning was toegestaan. Bij
overtreding van deze wet zou men in de leeuwenkuil geworpen worden.
De koning ondertekende deze ordonnantie.
Omdat Daniël zich niet hield aan de regels en, ondanks dit verbod, toch
iedere dag knielde voor zijn God, werd hij in de leeuwenkuil gegooid.
Met een steen werd de opening van de kuil afgedekt. Degenen die dit
bedacht hadden waren tevreden… weg met die vreemdeling! Vroeg in
de ochtend, na een slapeloze nacht, haastte de koning zich naar de
leeuwenkuil en liet de steen weghalen. Tot zijn opluchting bleek Daniël
ongedeerd.
Net zoals in dit verhaal wordt nu voorzichtig de steen opzij geschoven
van de denkbeeldige put waarin nog zoveel mensen zitten. Het wordt
langzaam lichter en misschien zien mensen dan opeens een
touwladder. Die was er altijd al maar het was te donker geweest om
die te ontdekken. Stapje voor stapje mogen ze omhoog klimmen en
met een beperkt aantal mensen toch weer de mis bijwonen.
Adriana Madderom

De Voor in september
In de maandelijkse column van het boek De Voor
lezen we ditmaal een beschouwing die past het feest
van Kruisverheffing.
352: Je wordt pijnlijk getroffen als je ziet dat
sommigen het spreken over het kruis van Christus
slechts als een techniek gebruiken om op te klimmen
en hoge posities te bereiken – En het zijn diezelfde
personen die nergens iets goeds in kunnen zien,
tenzij het met hun eigen bedoelingen strookt.
Reden te meer dat jij met zuivere bedoeling blijft
volharden en dat je de Meester vraagt dat Hij je de kracht geeft om
steeds te zeggen: Non mea voluntas sed tua fiat! -- Heer, moge ik met
liefde Uw heilige Wil doen!

Collecte in het mandje, via de bank of met Givt
Steeds vaker betalen mensen hun aankopen met de pinpas. We
hebben dan ook de mogelijkheid geïntroduceerd om met de pinpas de
collecte te betalen. Maar contant geld blijft
altijd ook gewoon in het mandje passen. We
gebruiken daarvoor een applicatie voor de mobiele telefoon die Givt heet. De werkwijze is
eenvoudig: kies het bedrag dat je wilt geven,
kies voor ‘Volgende’, kies het collectemiddel ‘in de kerk’, haal met een
beweging je smartphone langs het collectemandje. De smartphone pikt
het signaal op van de zender in het collectemandje. Als je een internetverbinding hebt, wordt je gift direct verstuurd. Zonder internetverbinding wordt je gift eerst opgeslagen. Zodra je weer verbonden bent met
internet en je opent de Givt-app, wordt je gift alsnog verstuurd. Givten
is gratis en veilig. Download de app via www.givtapp.net/download; of
zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.

675 jaar Heilig Mirakel van Amsterdam
In 2020 is het 675 jaar geleden dat het Mirakel van Amsterdam plaatsvond. Dit jubileum zal in oktober en november 2020 worden gevierd
met een tentoonstelling in de Koepelkathedraal in Haarlem (Nieuwe
Bavo) en in de Stompe Toren (Spaarnwoude) en met Mirakelwandelingen over oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in Amsterdam
(7-20 km).
Tentoonstelling oktober – november 2020:
675 Jaar Heilig Mirakel van Amsterdam
Wanneer? Van 10 oktober tot en met 29 november 2020
Waar ? Koepelkathedraal (Leidsevaart 146 Haarlem) Ma t/m za: 10.30
tot 17 uur; zondag: 12 tot 17 uur
Opening: 10 oktober 2020 om 14 uur door mgr Hendrickx
Stompe Toren (Kerkweg 26, Spaarnwoude): alleen op zaterdag

24 oktober – Loop mee over mirakelroutes naar Amsterdam
In de 15e en 16e eeuw werd in Amsterdam, Haarlem en Leiden jaarlijks op de dinsdag na het feest van de H. Gregorius (12 maart) vanaf
het stadhuis afgekondigd dat de volgende dag de Mirakelprocessie door
Amsterdam zou trekken. Ter gelegenheid van het 675-jarig jubileum
van het Heilig Mirakel van Amsterdam worden zeven oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in ere hersteld. Dit jaar zal op diverse
plaatsen speciaal worden stilgestaan bij de Coronatijd. Bij het passeren
van oude banpalen wordt het gebied van Amsterdam betreden om over
de Heiligeweg in stilte de laatste kilometers te lopen. De routes eindigen met een rondgang in de Begijnhofkapel van het Begijnhof.
24 oktober 2020 Voettocht naar de Heilige Stede / Begijnhof
Route 1:

Assendelft – Begijnhof Amsterdam
vertrek: 11 uur, aankomst: 14 uur, 12 kilometer

Route 2:

Monnickendam – Begijnhof Amsterdam
vertrek: 10 uur, aankomst: 14 uur, 18 kilometer

Route 3:

Diemen – Begijnhof Amsterdam
Vertrek: 12 uur, Aankomst: 14 uur, 7,5 kilometer

Route 4:

Duivendrecht – Begijnhof Amsterdam
Vertrek: 12 uur, Aankomst: 14 uur, 7,5 kilometer

Route 5:

Ouderkerk aan den Amstel – Begijnhof Amsterdam
Vertrek: 11 uur, Aankomst: 14 uur, 12 kilometer

Route 6:

Bovenkerk – Begijnhof Amsterdam
Vertrek: 11 uur, Aankomst 14 uur, 12 kilometer

Route 7:

Haarlemmerliede – Begijnhof Amsterdam
Vertrek: 9.30 uur, Aankomst 14 uur, 20 kilometer

Voor meer informatie, zie www.stichtingkatholiekerfgoed.nl.

Ziekenbezoek

Bank

Om de Ziekenzalving of de H. Communie
Onze Lieve Vrouwekerk
thuis te ontvangen kunt u contact opnemen NL16 INGB 0000 0838 31
met de Bezoekgroep (Louis Firet, tel. 020Dank voor uw bijdrage.
61 39 003) of met een van de priesters.

Kinderdoop
Alle informatie over de voorbereidende
Doopcursus voor ouders en peetouders bij
R. Ojeda, rector@olvkerk.nl of 020 2400
803.

Contact
Priesters

Rector R. Ojeda
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op onze 020-2400 803
rector@olvkerk.nl
rekening, zie hiernaast.

Collecten en kerkbijdragen
Misintenties

Gebruikt u het formulier dat achter in de
kerk en in het Ontmoetingscentrum ligt om
uw misintenties door te geven. Op het
formulier staat hoe u een stipendium kunt
geven.

Adresgegevens
U kunt zich aanmelden als kerkbezoeker,
voor ontvangst van de nieuwsbrief, of uw
adreswijziging doorgeven door een mailtje
naar info@olvkerk.nl

Eucharistische Aanbidding in
de kapel

W.J.G.A. Veth
020-2400 802
wveth@olvkerk.nl
De pastorale zorg van de OnzeLieve-Vrouwekerk is
toevertrouwd aan priesters van
de Prelatuur van het Opus Dei.

Vertrouwenspersoon
Mevr. Iris Maas-Bremer
vertrouwenspersoon@olvkerk.nl

De wekelijkse Aanbidding in de kapel duurt
Kindercatechese
van donderdag 11:00 t/m vrijdag 19:15
uur. Informatie bij Mw. G. Hoogland, e-mail
kindercatechese@olvkerk.nl
gerda.hoogland@live.nl of tel. 06 272 866
32

1.000 Wees Gegroeten

Sociaal spreekuur

Op 17 september worden in de kapel vanaf
17:00 uur 1.000 Wees Gegroeten gebeden. Bel of mail voor een afspraak in
Intenties hiervoor kunnen in de box worden het Ontmoetingscentrum
06-15 09 38 68
gedeponeerd.
spreekuur@olvkerk.nl

