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Biecht

Dagelijks vanaf een half uur
voor de H. Mis

Na een goede zomer te hebben genoten, kunnen we
aan een nieuw schooljaar beginnen. De geboorte van
Maria (de achtste) valt op zondag dit jaar, het feest van
de heilige moeder Teresa (dat wordt op de vijfde in de
Vredeskerk gevierd, met een expositie over haar leven).
Op 13 oktober zal paus Franciscus in Rome kardinaal
Newman en vier anderen heilig verklaren. Op 26 oktober kunnen we op bedevaart gaan naar Kevelaer.
Dat zijn mooie feesten die ons herinneren aan de roep
van God om onze heiligheid. “Door sommige gelovigen
heilig te verklaren (…) erkent de kerk de kracht van de
Geest van heiligheid die in haar is, en door hen als
voorbeelden en voorsprekers te geven aan de gelovigen
ondersteunt zij hun hoop” (Catechismus 828).
John Henry Newman en de andere zaligen worden ons
voorgehouden omdat we geroepen zijn om heilig te
worden, ieder in zijn eigen omstandigheden en
persoonlijke talenten. “Je hebt de plicht heilig te
worden. – Ja, jij ook! – Denk je soms dat dit uitsluitend
een taak is voor priesters en kloosterlingen? Tegen
allen, zonder uitzondering, zei de Heer: ‘Weest
volmaakt, zoals mijn Hemelse Vader volmaakt is’”
schrijft heilige Jozefmaria in De Weg 291.
Er is nog veel behoefte aan vrijwilligers voor het onderhoud van de kerk en de activiteiten. Onder andere het
team van koffieschenkers en het Alphonsuskoor vragen
ook uw aandacht. Kunt u een handje helpen?
Wim Veth pr.

Familieberichten
Personalia worden niet online gepubliceerd.

Liturgische kalender
Zo 1 sept.

Di 3 sept.
Vr 6 sept.
Za 7 sept.
Zo 8 sept.

Vr 13 sept.
Za 14 sept.
Zo 15 sept.

Ma 16 sept.

e

22 zondag door het jaar Missa Choralis - A. Bruckner
St. Alphonsuskoor Credo III
Holy Mass in English
H. Gregorius de Grote,
H. Mis in de kapel
paus
gedachtenis H. Mis in de kapel
1e vrijdag van de maand
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel en lof
23e zondag door het jaar
Gregoriaanse Mis XIII
Credo IV Orgelspel
23e zondag door het jaar Gregoriaanse Mis XIII
Credo IV
Holy Mass in English
H. Joh. Chrysostomus,
H. Mis in de kapel
bisschop
gedachtenis H. Mis in de kapel
24e zondag door het jaar
Gregoriaanse Mis XV
Credo I Orgelspel
24e zondag door het jaar Missa Pontificalis - L. Perosi
St. Alphonsuskoor Credo I
Holy Mass in English
HH. Cornelius en
H. Mis in de kapel
Cyprianus, gedachtenis
H. Mis in de kapel
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11.15
18.00
12.15
19.30
12.15
19.30
19.00
11.15
18.00
12.15
19.30
19.00
11.15
18.00
12.15
19.30

Vr 20 sept.

HH. Andreas Kim Taegŏn,
pr. en Paulus Chŏng
Hasang en gezellen,
martelaren gedachtenis
Za 21 sept. 25e zondag door het jaar
Zo 22 sept.

Ma 23 sept.
Vr 27 sept.
Za 28 sept.
Zo 29 sept.

Ma 30 sept

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

12.15
19.30

Gregoriaanse Mis XI
Credo II Orgelspel
25e zondag door het jaar Gregoriaanse Mis XI
Credo II
Holy Mass in English
H. Pius van Pietrelcina
H. Mis in de kapel
(Padre Pio), pr.
ged. H. Mis in de kapel
H. Vincentius de Paul,
H. Mis in de kapel
priester
gedachtenis H. Mis in de kapel
26e zondag door het jaar
Gregoriaanse Mis XIII
Credo III Orgelspel
26e zondag door het jaar Messe Notre Dame de la Paix
St. Alphonsuskoor W. Priasso Credo III
Holy Mass in English
H. Hiëronymus, priester
H. Mis in de kapel
en kerkler. gedachtenis H. Mis in de kapel

19.00
11.15
18.00
12.15
19.30
12.15
19.30
19.00
11.15
18.00
12.15
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 bij de ingang van de kapel noteren.

Activiteitenkalender Ontmoetingscentrum
Datum
Ma 9 sept

Activiteit
Filmavond

Tijd
20.15-22.00

Vr

Bezinningsochtend voor vrouwen

10.00-13.00

Bezinningsavond voor mannen

19.00-21.30

13 sept

Ma. 16 sept

Info
Fred Barens
06-46593831
Helga Ohmes
06-34146680
Anton Schins
06-45276930

De maandelijkse bezinningen in het Ontmoetingscentrum
Het programma van de bezinningsochtend voor vrouwen is als volgt: om 10.00 uur is
er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Daarna is er een voordracht en een
meditatie. De bezinningsochtend sluit af met de H. Mis van 12.15 uur.
De bezinningsavond voor mannen sluit aan op de Heilige Mis van 19.30 uur en eindigt
om 21.45 uur. Na de H. Mis is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Daarna
is er een meditatie, een voordracht en lof.
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In de boekenstand van Stichting Leesgoed in de hal van het
Ontmoetingscentrum naast de kerk zijn tal van nuttige en goede boeken
te verkrijgen voor jong en oud.
Stichting Leesgoed, Keizersgracht 218 B, Amsterdam. E-mail: leesgoed9@gmail.com
Openingstijden: ’s zondags na de Hoogmis om 12.15 uur in de hal; dinsdag t/m
donderdag van 10.30 uur tot 12.15 uur, eveneens in de hal.

Kindernevendienst
Elke zondag vieren wij de kindernevendienst en wij nodigen uw (klein-)kinderen van
harte uit om deze bij te wonen. De kindernevendienst wordt begeleid door Gerda
Hoogland en Gracia Glas. Zij zijn er elke zondag en zitten bij het Maria-altaar links
voorin de kerk. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u hun altijd bellen.
Gerda Hoogland
Gracia Glas
kindercatechese@olvkerk.nl
M 06 27 28 66 32
M 06 24 15 31 44

Kindercatechese start eind september
U kunt uw kinderen opgeven voor de catechese voor Eerste Communie en Vormsel;
voor de Eerste Communie bij Gracia Glas, grglas3112@gmail.com, 06 24153144,
voor H. Vormsel bij Sylvia v.d. Oever, sylviavandenoever@hotmail.com, 06 10465598.

Eerste filmavond op 9 september
Iedere tweede maandag van de maand – na de H.
Mis van 19.30 uur— houden we een filmavond.
De komende avond is op 9 september, 20.1522.00 uur, kleine zaal Ontmoetingscentrum.
De titel wordt later bekend gemaakt.
Contactpersoon is F. Barens, fred-barens@hotmail.com De volgende filmavond is op
14 oktober.

Marriage Course September 14 – October 12
The next Marriage Course starts on September 14. The meetings are on Wednesday
evenings and two Saturday afternoons, at Keizersgracht 218-b. The contribution
amounts to € 140 the couple. On September 18, we start with a potluck dinner.
You may find the full Program and the Registration Form on our website. Contact Fr.
Rafael Ojeda, rector@olvkerk.nl or phone +31 (0)6 185 196 47.
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Werk in de kerk
De verlichting aan wand en plafond van de kapel zijn in het voorjaar geheel vernieuwd.
We beschikken nu over energiezuinige LED lampen. Moeilijker te zien is de borstwering
van de koorzolder. Die is verhoogd met een hekwerkje. Zo is de koorzolder veiliger
geworden voor de bezoekers. De knielbanken van de kerk zijn opnieuw bekleed. Wilt
u doneren voor deze werkzaamheden? Bij voorbaat dank voor uw steun! U vindt het
bankrekeningnummer op de laatste pagina dezes.

Vakantie
Mijn vorige column ging over de opmerking van een meisje tijdens de zondagsschoolklas. Deze keer gebruik ik weer een mededeling van een kind uit die tijd. Ik vertelde
over de zondvloed; Noach die alleen overbleef met zijn familie en dieren. “Niet alle
dieren waren dood hoor!” onderbrak een wijsneus mijn verhaal. “De vissen bleven
leven.”
Ik moest aan hem denken toen er vorige maand in het park tegenover mijn huis een
hengelaar verscheen. ’s Morgens zo rond tien uur klapte hij zijn stoeltje uit en keek
tevreden naar de eenden die voorbij kwamen varen. Terwijl hij daar dag-in-dag-uit zat
kreeg ik berichten van mensen die ook vakantie hadden maar iets verder weg gegaan
waren. De berichtgevingen waren zeer uiteenlopend. “Na twee dagen rijden eindelijk
aangekomen in een hotel met slechte bedden.” Buiten installeerde mijn hengelaar zich
weer voor een dagje luieren.
“ ’t Is hier bloedheet,” liet een vriendin weten. “We branden ’s morgens de tent uit en
de camping zit bomvol Nederlanders die ons ’s avonds luid zingend wakker houden.”
In het park zat de man onder schaduwrijke bomen en liet een paar blikjes bier,
gevangen in een sinaasappelnetje, in het water zakken. Vaag herkende ik het ‘Ave
Verum’ van Mozart dat opklonk uit zijn draagbare radio. Omdat bijna de hele buurt
met vakantie was lag het park er rustig bij. Er werd af en toe geknikkebold aan het
water. Dat kon, want volgens mij zwommen de vissen met een grote boog om zijn
dobber heen.
“Alle dagen regen, we kunnen niet eens de toppen van de bergen zien.” aldus een sms.
Ondanks het slechte weer zat de man de volgende dag onder een felgekleurde parasol
te vissen. De regen sloeg ruisend ondiepe putjes in het water. En toen gebeurde het…
hij had beet! Hij schoot overeind en haalde behoedzaam een spartelende vis op. Het
was maar een kleintje maar toch nog vis genoeg voor grote verhalen. Aan de manier
waarop hij even later weer ging zitten zag ik dat hij diep tevreden was. Weer herkende
ik de melodie die mij over het natte gazon tegemoet kwam; een mannenkoor zong:
‘Finlandia’ een symfonisch gedicht van Sibelius. Een lofzang op Finland.
Ik keek naar de hengelaar en besefte dat hij wist hoe wij eigenlijk vakantie zouden
moeten houden. “De mensen gaan naar het buitenland om daar dingen te bewonderen die ze in eigen land over het hoofd zien!” is een uitspraak van Godfried Bomans.
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Ik ben het daar mee eens en hield op dat moment opeens heel veel van mijn
‘Neerlandia’. Terwijl ik deze column schreef schoot mij een couplet te binnen van een
lied gezongen door Jules de Corte:
Ik zou weleens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep.
Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen.
Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep.
Daarom zijn de zeeën zo diep.
Adriana Madderom

De Voor in september
Het nieuwe schooljaar voortzetten waar we voor de
zomer zijn gebleven, dat klinkt niet zoals we gewend zijn.
Vernieuwing moet er zijn. Daarom zetten we de column
dit jaar voort met het boek De Voor. De auteur is evenals
De Weg, de heilige Jozefmaria Escrivá. Hij had het boek
voor publicatie gereed, op de eindherziening na. De eerste
druk is postuum verschenen in 1986. Niet iedereen weet
meer wat een voor is: een voor is een snede van de ploeg
in de aarde. Het voorwoord bij het boek De Voor leest als
volgt: Lezer, vriend, laat me je ziel bij de hand nemen om
haar de deugden van de mens te laten overwegen: de
genade werkt in op de natuur. Maar vergeet niet, dat mijn
overwegingen, hoe menselijk ze ook schijnen, doordat ik ze schreef – en zelf doorleefde
voor jou en voor mij, voor Gods aanschijn, alleen maar priesterlijk kunnen zijn. Mogen
– zo vraag ik Onze Heer – deze bladzijden ertoe dienen dat wij ons beteren en ons
aangespoord voelen in dit leven, met onze werken een vruchtbare voor achter te laten.
Na deze uitvoerige introductie dan het eerste nummer:
1. Veel christenen zijn er wel van overtuigd dat de Verlossing in alle milieus van de
wereld werkelijkheid zal worden en dat er enkele zielen moeten zijn – wie weten ze
niet – die met Christus samenwerken om haar te verwerkelijken. Maar ze zien dat in
termijnen van eeuwen…: het zou inderdaad een eeuwigheid gaan duren als het zou
afhangen van de mate van hun overgave.
Zo dacht ook jij, tot ze je “wakker” kwamen maken.

Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 27 oktober
Gaat u mee op onze jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw Troosteres der
Bedroefden? Onze touringcars vertrekken op zaterdag 27 oktober om 08:30 uur stipt
vanaf de Westermarkt. Ze staan voor de Albert Heijn.
Om 12:00 uur begint in de basiliek van het heiligdom onze gezongen Eucharistie6

viering. Vanaf 11:15 uur is er biechtgelegenheid in de biechtstoelen naast de biechtkapel. Na de Mis is er gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie en uw meegebrachte lunch te gebruiken in de grote zaal van parochiecentrum Sint-Antonius, tot
15:00 uur (aan het begin van de hoofdstraat). Om 15:00 uur kan men aan de kruiswegoefening in de openluchtkerk deelnemen.
Om 16:00 uur vinden het Lof en rozenkransgebed plaats in de
biechtkapel. Het vertrek uit Kevelaer is om 17:30 uur
(wederom stipt). We verwachten ’s avonds rond 20:00 uur
terug te zijn op de Westermarkt in Amsterdam.
In Kevelaer zijn er talloze andere mogelijkheden om uw lunch
te gebruiken. Consumptie is dan voor eigen rekening. Tot
15:45 uur kunt u religieuze artikelen kopen, waarna u om
16:00 uur voor het Lof verwacht wordt in de biechtkapel.
De kosten bedragen € 30 per volwassene, kinderen tot 12 jaar
€ 15. Dit bedrag dient contant te worden voldaan bij het
instappen van de bus in een enveloppe met uw naam erop.
Schriftelijke opgave met de ingevulde strook die u kunt vinden
achter in de kerk of het Ontmoetingscentrum. U kunt ze ook per post sturen of in de
brievenbus van het Ontmoetingscentrum deponeren, Keizersgracht 218 b, 1016 DZ
Amsterdam. Opgave via e-mail is ook mogelijk: info@olvkerk.nl

Weer heiligen…
De heilige is van augustus en heeft invloed op september…
tenminste volgens de volkswijsheid. Bartholomeus vierden we
op 24 augustus. Hij behoorde tot de twaalf leerlingen die Jezus
zelf als zijn apostelen had uitgekozen. Bartholomeus is de
Griekse vorm van bar-Talmay, zoon van Tolmai. Hij is dezelfde
als de Joodse wetgeleerde Nathanael, aan wie Filippus kwam
berichten: “Wij hebben Hem gevonden van wie Mozes in de
Wet geschreven heeft en de profeten: Jezus, de zoon van Jozef,
uit Nazareth.” Zijn antwoord was: “Kan er uit Nazareth iets
goeds komen?” Jezus zegt bij hun eerste ontmoeting: “Kijk,
een ware Israëliet in wie geen bedrog is.” Kun je het beter treffen?
De relieken van de heilige Bartholomeus zijn beland in Rome. In de kunst wordt hij
afgebeeld op blote voeten, met een boekrol; met een mes of een kruis of een afgestroopte huid zoals Michelangelo hem afbeeldde in het Laatste Oordeel.
De volkswijsheid van deze maand luidt:
Zoals Bartholomeus is,
blijft ’t gans de herfst gewis.
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Ziekenzalving en H. Communie
Om de Ziekenzalving of de H. Communie thuis te ontvangen kunt u contact opnemen met de bezoekgroep (Louis
Firet, 020 - 613 90 03) of met een van de priesters.

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

Collectes en kerkbijdragen
De afgelopen 2 maanden heeft de kerkcollecte € 6.045
opgebracht; hiervoor onze hartelijke dank. U kunt uw kerkbijdrage overmaken op onze rekening, zie hiernaast.

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 of uw adreswijziging doorgeven via info@olvkerk.nl of door inleveren
van het Registration Form dat achterin de kerk ligt.

Kindernevendienst
Elke zondag wordt kindernevendienst gehouden. Deze
wordt begeleid door Gerda Hoogland en Gracia Glas. Zij
zijn er elke zondag en zitten bij het Maria-altaar links
voorin de kerk. Informatie bij Gracia 06 - 24 15 31 44.

Bank
Onze Lieve Vrouwekerk
NL16 INGB 0000 0838 31
Dank voor uw bijdrage.

Contact
Priesters
Rector R. Ojeda
020 – 2400 803
rector@olvkerk.nl
W.J.G.A. Veth
020 – 2400 802
wveth@olvkerk.nl
De pastorale zorg van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk is
toevertrouwd aan priesters
van de Prelatuur Opus Dei.

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

Eucharistische aanbidding in de kapel
De wekelijkse Aanbidding in de kapel duurt van donderdag
11.00 t/m vrijdag 19.15 uur. Informatie bij G. Hoogland, tel.
06 - 27 28 66 32 of per e-mail gerda.hoogland@live.nl

Duizend Weesgegroeten
e

Op elke 3 donderdag van de maand worden in de kapel
vanaf 17.00 uur 1000 Weesgegroeten gebeden. Intenties
hiervoor kunnen in de box worden gedaan. Informatie:
Vanessa, 06-18 68 60 29 of mail vanessasaroni@gmail.com

Kindercatechese
kindercatechese@olvkerk.nl

Sociaal spreekuur
Bel of mail voor een
afspraak in het
Ontmoetingscentrum
06 – 15 09 38 68
spreekuur@olvkerk.nl

