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Biecht
Dagelijks vanaf een half uur
voor de H. Mis

November is de herfstmaand bij uitstek waarin wij zien
hoe de natuur langzaam lijkt uit te doven. In onze
Katholieke traditie is het een maand om voor de
overledenen te bidden. Wij gedenken alle heiligen die
geen datum hebben in de liturgische kalender. Wij
bidden voor alle gelovige overledenen: mochten zij in
het vagevuur zijn, vragen wij de Heer dat Hij ze naar de
hemel laat gaan. Onze broeders en zusters die in het
vagevuur zijn houden van God en willen zo snel
mogelijk bij Hem zijn.
Het grootste geschenk dat wij aan de zielen in het
vagevuur kunnen geven is de Heilige Mis. Vaak zal je
deze maand horen dat wij de Mis voor deze intentie
opdragen. Is dat zo vreemd? In het Tweede boek van
de Makkabeeen als teken van de Joodse traditie
worden er offers opgedragen voor de mensen die
gestorven waren in verdediging van hun geloof.
Wanneer wij aan onze overleden voorgangers in het
geloof denken en voor hen bidden, zal dat ons
aansporen om hun goede voorbeeld na te volgen. Op
een goede dag, wanneer de Heer dat heeft beschikt,
zullen wij zelf door de deur van de dood naar de
eeuwigheid gaan.
Moge onze Moeder Maria ons allen op dat moment
met haar liefde beschermen.
Rafael Ojeda
rector.

Familieberichten
Gedoopt: Daniel, zoon van Katherine en Benjamin Rin op 4 oktober; Laia Isabel,
dochter van Juan Carlos en Ana Isabel Moya op 14 oktober
Gevormd: Ambra Scimone op 15 oktober

Liturgische kalender
Wo 1 nov.

Za 4 nov.

Allerheiligen hoogfeest
Verplichte feestdag
St. Alphonsuskoor
Allerzielen
gedachtenis
31e zondag door het jaar

Zo 5 nov.

31e zondag door het jaar

Do 2 nov.

Ma 6nov.
Di 7 nov.
Do 9 nov.
Vr 10 nov.
Za 11 nov.

Alle heilige verkondigers
van het geloof feest
H. Willibrord, bisschop
hoogfeest
Kerkwijding St. Jan van
Lateranen feest
H. Leo de Grote, paus en
kerkleraar gedachtenis
32e zondag door het jaar

Zo 12 nov.

32e zondag door het jaar
St. Alphonsuskoor

Vr 17 nov.

H. Elisabeth van Hongarije
gedachtenis
33e zondag door het jaar

Za 18 nov.
Zo 19 nov.

33e zondag door het jaar
St. Alphonsuskoor

Di 21 nov.

Opdracht van de heilige
Maagd Maria gedachtenis
H. Cecillia, maagd en
martelares gedachtenis

Wo 22 nov

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kerk
Missa Pontificalis - L. Perosi
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kerk
Gregoriaanse Mis XI
Credo III Orgelspel
Gregoriaanse Mis XI
Credo III
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
Gregoriaanse Mis XIII
Credo I Orgelspel
Missa Brevis - E. Tregler
Credo I
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
Gregoriaanse Mis XV
Credo IV Orgelspel
Gregoriaanse Mis XV
Credo IV
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
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12.15
19.30
12.15
19.30
19.00
11.15
18.00
12.15
19.30
12.15
19.30
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
12.15
19.30

Vr 24 nov.

Za 25 nov.
Zo 26 nov.

Do 30 nov.

HH. Andreas Dung-Lac, pr.
en gezellen, martelaren
gedachtenis
Christus, Koning van het
heelal hoogfeest
Christus, Koning van het
heelal hoogfeest
St. Alphonsuskoor
H. Andreas, apostel
gedachtenis

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

12.15
19.30

Gregoriaanse Mis VIII
Credo I Orgelspel
Missa Festiva van A.
Gretchaninoff Credo I
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel

19.00
11.15
18.00
12.15
19.30

Activiteitenkalender Ontmoetingscentrum
Datum
Wo 8 nov.
Wo 15 nov.
Vr. 18 nov.
Ma. 20 nov.
Wo 22 nov.
Wo 29 nov.
Za

2 dec.

Activiteit
Marriage Course in English
By Father Rafael de Ojeda
Marriage Course in English
By Lisette van Aken
Bezinningsochtend voor dames
Bezinningsavond voor heren

Tijd
20.15-21.30

Marriage Course in English
By Jan and Ursula de Jong
Marriage Course in English
By Wil and Liesbeth van Erp
Marriage Course in English
By Maÿlis and Hubert de Ravel

20.00-21.30

20.15-21.30
10.00-13.00
19.00-21.30

20.00-22.00
20.00-22.00

Info
R. de Ojeda,pr.
06-18519647
R.de Ojeda,pr.
06-18519647
Anton Schins
06-45276930
R.de Ojeda,pr.
06-18519647
R. de Ojeda,pr.
06-18519647
R. de Ojeda,pr.
06-18519647

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: leesgoed@hotmail.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.
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KERSTKAARTEN Vanaf half
november kunt u bij
Stichting Leesgoed terecht
voor uw kerstkaarten, met
zowel klassieke als moderne religieuze motieven.
Prijs: vanaf € 1,25 per stuk.

Kindernevendienst
Elke zondag vieren wij de
kindernevendienst en wij
nodigen uw kinderen en
kleinkinderen van harte uit om
deze bij te wonen. De dienst
bestaat uit: een verhaal uit het
evangelie van de dag en
tenslotte
een
knutselopdracht, die aansluit op het
evangelie. Tijdens de kindernevendienst krijgen de kinderen op hun eigen niveau uitleg
over het evangelie. De
kindernevendienst wordt begeleid door Gerda Hoogland en Gracia Glas. Zij zijn er
elke zondag en zitten bij het Maria altaar. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u
hun altijd bellen. Achter in de kerk en in het ontmoetingscentrum liggen folders met
nadere informatie. Hartelijke groeten en graag tot gauw! Kinderen kennis laten
maken met het evangelie.
Gerda Hoogland Gracia Glas
kindercatechese@olvkerk.nl
M 0627286632 M 0624153144

De eerste Heilige Communie en het Heilig
Vormsel
De Eerste Communie is een van de drie stappen in
de inwijding of initiatie in het katholieke geloof. De
eerste stap is de doop met water. Door de doop
wordt hij of zij opgenomen in de
kerkgemeenschap. De tweede stap is de Eerste
Communie, de eerste keer dat het kind volledig
Jezus ontvangt. De derde stap is het Vormsel, dat
meestal rond twaalfjarige leeftijd wordt
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toegediend. Door handoplegging en zalving ontvangt het kind de Heilige Geest, de
kracht die hen in hun leven zal sterken. Doopsel, vormsel en eucharistie worden
sacramenten genoemd. Als u wilt dat uw kinderen zich voorbereiden op de
sacramenten van de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel kunt u hen het
beste in de eerste twee weken van september 2016 opgeven voor de lessen.
Catechese wordt gegeven op verschillende dagen in de week, afhankelijk van de
mogelijkheden van kinderen en ouders. Meestal op zaterdag of zondagmorgen, voor
de Hoogmis. Wij proberen flexibel te zijn en de persoonlijke begeleiding van ouders
en kinderen staat voorop. U kunt een mailtje sturen naar:
kindercatechese@olvkerk.nl of contact opnemen met een van de volgende personen: voor de eerste H. Communie: Gracia Glas, 06-24153144,
grglas3112@gmail.com Voor het H. Vormsel: Sylvia van den Oever, 06-10465598,
sylviavandenoever@hotmail.com

Adrianus VI lezing 2017: “500 jaar reformatie, drama of zegen?”
Op 11 november 2017 vindt de jaarlijkse Adrianus VI lezing plaats in het Paushuis in
Utrecht, het huis dat in opdracht van Adrianus VI vanaf 1517 in zijn geboorteplaats
gebouwd werd. Het
thema is “500 jaar
reformatie: drama of
zegen”. Drs Geert
van Dartel van de
Katholieke Vereniging voor Oecumene
zal er spreken over
de reformatie als oecumenische uitdaging. Twee andere
sprekers (Jonas van Tol en Pim Walenkamp) zullen de historische aspecten van de
reformatie behandelen (“reformatie en tolerantie” en de rol van paus Adrianus VI).
De tentoonstelling in Mannheim over de pausen is nog tot en met 31 oktober 2017
te bezoeken (zie www.paepste2017.de).
Wanneer:
zaterdag 11 november 2017, van 14:00 tot 18:00 uur
Locatie:
Paushuize, Utrecht, Kromme Nieuwegracht 49
Toegang:
Gratis voor jongeren, € 4,50 voor anderen bij aanmelding voor 1
november 2017 (ter plekke: € 4,50 jongeren, € 7,50 anderen)
Aanmelden:
via stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl (ook voor nadere informatie)
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Tentoonstelling in Museum Catharijneconvent: Luther
Hervormer, ketter, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Luther en
wat maakt hem tot man van het jaar? Museum Catharijneconvent gaat in deze
tentoonstelling op zoek naar de onbekende man achter 500 jaar Reformatie.
De tentoonstelling toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt
van de invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse pamfletten, schilderijen,
spotprenten, zilverwerk, muziek en nieuwe media laten een nieuw licht schijnen op
het verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de
invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 22 september tot en met 28 januari 2018.
Adres: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht.
Geopend dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur; zaterdag, zon- en feestdagen
11.00 tot 17.00 uur.

Sint Alphonsuskoor
Heeft u ons koor al horen zingen? Het doel is om tijdens de Hoogmis vooral de H.
Mis te ondersteunen. Zeker tijdens de grote feesten. Ons koor bestaat uit een groep
van zo’n twintig enthousiaste mensen die, onder leiding van Erik Jan Eradus, de
vieringen ondersteunt met gezang. Tijdens de repetities wordt veel aandacht
besteed aan o.a. stemvorming, luistertraining, ademoefening en klankvorming.
Daarnaast het beleven van plezier aan de muziek. Tijdens de pauze staat de
koffie/thee klaar en is er tijd om bij te praten. Heeft u ook interesse om bij ons aan
te sluiten, dan bent u van harte welkom. Zingen met dit koor is luisteren naar elkaar
en leren van elkaar om zo tot een mooi muzikaal geheel te komen. Voor informatie
kunt u contact opnemen met Erik Jan Eradus, e-mail: ejeradus@hotmail.com

Marriage Course
November – December 2017
Amsterdam is quite an international city and it is important to think of
those who come from other countries when it comes to prepare marriage.
This course brings the participants in touch with married couples who share
their experiences and help them not only prepare the wedding but to think
about your future married life. You are welcome to apply for this course:
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DAY AND TIME:
PLACE:
COSTS:

Wednesday Evenings from 20.00 to 22.00 hours
Saturday Afternoons from 15.00 to 17.00 hours
Keizersgracht 218 B – 1016 DZ Amsterdam
€ 100 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.
Wednesday, November 8th, from 20.00 to 21.30 h
Marriage as a sacrament. The meaning of marrying in the Church.
By Father Rafael Ojeda
Followed by ceremony for the blessing of engaged couples
Wednesday, November 15th,
Starting dinner at 18.30 to 20.00 and following,
Married love: anthropological and Christian vision
By Lisette van Aken
Saturday, November 18th, from 15.00 to 17.00 h:
Raising children together. A great adventure. What you need is…
By Adelaida and Francisco Ruiz Villarejo
Wednesday, November 22nd, from 20.00 to 22.00 h:
Seven habits for highly effective relationships and families.
By Jan and Ursula de Jong
Wednesday, November 29th, from 20.00 to 22.00 h:
Now we are fine; but after years of marriage, can love grow?
By Wil and Liesbeth van Erp
Saturday, December 2nd, from 15.00 to 17.00 h:
Emotional and sexual intimacy. Fertility and children?
By Maÿlis and Hubert de Ravel

To apply and for more information:
Father Rafael Ojeda M 06 18519647 E - rector@olvkerk.nl
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Ziekenbezoek
Om de Ziekenzalving of de H. Communie thuis te ontvangen kunt u contact opnemen met de Bezoekgroep
(Louis Firet, tel. 020-6139003) of met een van de
priesters.

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

Collectes en kerkbijdragen
De afgelopen maand heeft de kerkcollecte € 2.600,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 door een mailtje naar
info@olvkerk.nl of inleveren van het Registration Form
dat achterin de kerk ligt.

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, pr.
020-2400 802
wveth@olvkerk.nl
J. A. Núñez, pr.
06-302 964 04
jjanunez@gmail.com
De pastorale zorg in de OLV
kerk is toevertrouwd aan
priesters van de Prelatuur
Opus Dei

Eucharistische aanbidding in de kapel

Vertrouwenspersoon

De wekelijkse Aanbidding in de kapel duurt van
donderdag 11.00 t/m vrijdag 19.15 uur. Informatie bij
Mevr. G. Hoogland, bereikbaar op telefoon 0627286632 of per email gerda.hoogland@live.nl

Mevr. Iris Maas-Bremer
vertrouwenspersoon@olvkerk.nl

Kindercatechese
kindercatechese@olvkerk.nl

Sociaal spreekuur
Elke dinsdag van 9-10 uur
in het Ontmoetingscentrum
06-150 938 68
spreekuur@olvkerk

