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        November 2022 

 

               1 November - Allerheiligen 

               2 November - Allerzielen

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer 

Jezus Christus, 

De Vader die zich over ons ontfermt, 

De God die ons altijd troost en ons in al onze 

ellende moed geeft, zodat wij door de troost 

die wijzelf van God ontvangen, anderen in al 

hun ellende moed kunnen geven. 

2 Korintiërs 1:3-4 
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Allerzielen  
woensdag 2 november  

 
Voor wie steek jij een kaarsje aan? 

Veel mensen hebben iemand aan de dood verloren. 
Traditie is om op Allerzielen (2 november) voor die 
mensen een kaarsje aan te steken. 
In Ouderkerk aan de Amstel doen we dat met een 
bootjestocht. 
Vanaf 18.00 uur bent u welkom in de Amstelkerk (Kerkstraat 
11) om op een papieren bootje de naam van uw dierbare 
overledene(n) te schrijven. De bootjes worden kosteloos ter 
beschikking gesteld door de kerk.  
Rond 18.30 uur luisteren we naar gedichten en muziek.  
Daarna (rond 18.45 uur) gaan we te voet naar de Bullewijk. 
De bootjes (voorzien van de naam van de overledene) 
worden te water gelaten met een brandend waxinelichtje.  
Dat geeft een magisch effect. Zo gedenken we hen die ons 
lief zijn… 
 

Amstelkerk / Kerkstraat 11 

18:00 naam op bootje schrijven 

18:30 gedicht en muziek 

18:45 tewaterlating 
 

Sint Urbanuskerk / Achterdijk 1 
                                           19:30 Allerzielenviering 
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17 december 2022 Herderstocht 2022 voor jong en oud(er) 

Wandel mee met de herder en beleef het Kerstverhaal 

Dit jaar is de Herderstocht op  

zaterdag 17 december vanaf 17.30 uur.  

De organisatie van Herderstocht 2022 is in volle gang. 

De scenes rond het kerstverhaal zijn opnieuw 

geschreven en bedacht door een groepje 

enthousiaste vrijwilligers vanuit onze drie kerken in 

Ouderkerk. De strobalen en de geluidsinstallatie zijn 

weer geregeld, maar ook de ezel en de schapen. De herders dienen zich alweer aan 

en ook de verkeersregelaars hebben toegezegd de wandeltocht te begeleiden. Top! 

Je begrijpt dat de Herderstocht alleen maar kan slagen als we het met elkaar doen, 

dus wil je meehelpen om de Herderstocht tot een groot succes te maken, stuur dan 

een bericht naar herderstochtouderamstel@gmail.com en geef het door.  

We kunnen nog mensen gebruiken om de mee te spelen in een aantal scenes, maar 

hebben ook een ploeg van mensen nodig die de scenes mee willen opbouwen en 

afbreken. En natuurlijk straks ook de wandelaars, jong en oud(er), kerkelijk of niet;  

 

Zet zaterdag 17 december vast in uw agenda en houdt de kerkbladen en de website 

in de gaten, want je kan/ u kunt zich binnenkort aanmelden en inschrijven voor 

deelname. 

 

De Herderstocht is een 

samenwerking tussen  

de Elimkerk,  

de Amstelkerk en  

de Sint Urbanuskerk 
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2022 - Adventsactie Hayat-e-Nau. 

 
  
Hayat-e-Nau Society 
for Human 
Development is een 
organisatie in ons 
zusterbisdom 
Hyderabad in 
Pakistan die zich met 
name inzet voor de 
rehabilitatie van 
gehandicapte 
kinderen.  
Op het volgende 
youtube kanaal kan je 
wat van hun activiteiten 
zien: https://youtube.com/user/hayatenaupak1997 . 
 

 

Enkele lokaties  van de parochie, met name Urbanus Ouderkerk 
en de Goede Herder, hebben Hayat-e-Nau over de afgelopen 
twintig jaar ondersteund via Vastenactie, Adventsactie, 
kerstcollecte en andere speciale collectes. 
De afgelopen maanden zijn grote delen van Pakistan 

overstroomd door de grootste watersnoodramp in die regio 
sinds mensenheugenis.  
Hyderabad is een van de getroffen 
provincies en Hayat-e-Nau verleent 
nu ook directe medische hulp aan de 
vele slachtoffers. Noodhulp is nog 
steeds nodig.  
Dit alles tast natuurlijk hun financiën 
aan.  
Daarom hebben we als MOWA 
besloten dit jaar de adventsactie toe 
te wijden aan Haya-e-Nau.  
Meer nieuws in het kerstnummer van 
de Spirit en op de MOWA pagina van 
onze website. 
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………………………………………………………………………………. 

Zondag. 6 November 2022. 

U bent van harte welkom om na 

de Mis te blijven om met ons 

parochiebestuur te praten over 

de toekomst van onze locatie en 

parochie. 

 

……………………………………………………………………………… 

Ouderkerk Concert - Gooise Operette 

Gilbert en Sullivan - “Trial by Jury” een succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We hopen dat u genoten heeft van deze voorstelling en zien u graag  terug! 

Ouderkerk Concert hoopt u het komende seizoen terug te zien bij onder 
andere een Klezmer concert en een pianoconcert! 

 
Ouderkerk Concert is een initiatief van de Stichting Vrienden van het Vollebregt-orgel in 

Ouderkerk aan de Amstel.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat verwachten we van u bij een calamiteit en of een ontruiming van de kerk? 

 

® Blijf rustig‼! 

 

® Blijf zitten en wacht op 

instructies van de Koster(s).  

Zij nemen bij dergelijke 

noodgevallen de leiding. 
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Misintenties voor de maand november 2022 

  

Zondag 6 november 

Arie van der Meer  - Willy Caminada-Werners  

rff, Nico Spaansen, overleden ouders de Jong-Al,  Ben v.d. Meer, Annie v.d. Meer-Boom,  

overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis. 

Zondag 13 november  

Arie van der Meer - Willy Caminada-Werners 

Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek,  

Martien v.d. Linden, Wim Dorrestein, Bep Kooijman-Soddemann, Theo de Koning, Ad Compier,  

Alie v.d. Maarel-van Winden, Annie van Tol-Houtkamp,    

Zondag 20 november 

Arie van der Meer - Overleden ouders van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Pieter Peters, 

Ben Berndsen 

Zondag 27 november  

Dank voor het 60 jarig huwelijk van Kees en Greet van Dijk. 

Arie van der Meer - Jaqueline van Dijk, Overleden familie van Dijk-Brockhoff, Nico Helsloot en Riny 

Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en Rie van Tol-

Roeleveld,  

Hélène van Huizen. 

 

Liturgierooster November 2022 

 

Het Woensdagochtendgebed is in Oktober in de Amstelkerk Van 8.45 u. tot 9.05 u.       

wo 2-Nov 19.30 uur Pastor E. Brussee Woord&Communie Allerzielenviering; Caeciliakoor 

zo 6-Nov 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord&Communie Samenzang 

zo 13-Nov 10.00 uur Liturgische werkgroep Woord&Gebed Caeciliakoor 

do 17-Nov 9.30 uur Deken Jongerden/ E. Brussee Eucharistie Eucharistie en aanbidding 

zo 20-Nov 10.00 uur Deken Jongerden  Eucharistie Christus Koning; jeugdkoor Urbanissimo 

zo 27-Nov 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord&Communie Elckerlyc koor 

 

Als u niet in de Mis aanwezig kunt zijn en toch iets wilt bijdragen aan de 

collecte kunt u dat doen via de Bankrekening van de Sint Urbanuskerk:  

NL61 RABO 0351 8018 55 of via de Tikkie-app.  

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

 


