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Biecht
Dagelijks vanaf een half uur
voor de H. Mis

Pastoraal woord
Wie is het kind dat in Bethlehem is geboren? Hij is de
mensgeworden zoon van God. En wij hebben hem te
danken aan Gods barmhartigheid met de mensen en
de medewerking van een mens: de Heilige Maagd
Maria.
Zonder Maria, zouden we Jezus niet hebben.
Jezus centraal stellen is de kern van het leven van een
Christen. Is dat niet een goed doel voor een nieuw
jaar?
"Ik zou willen dat je gedrag en je gesprekken zodanig
waren, dat allen die je zien of horen spreken, zouden
kunnen zeggen: die leest het leven van Jezus Christus"
(De Weg, nr. 2).
De wereld heeft getuigen van het Evangelie nodig. Het
meest duidelijke teken van onze verbondenheid met
de Heer is hoe wij met andere mensen omgaan: met
respect, met waardering, met hartelijkheid en in
positieve geest.
Dit is echter alleen maar mogelijk als wij omgaan met
de Heer in ons gebed en zo mogelijk dichtbij het
Tabernakel.
Moge de Moeder van God ons helpen om Jezus
centraal te stellen in ons leven.
Ik wens u allen een jaar 2018 vol zegen en blijdschap.
Rafael Ojeda,rector.

Familieberichten
Gedoopt:
Chad Thanatad zoon van Oliver en Sirinda Caacbay op 16 december.
Lillian Mari en Duncan Charles, kinderen van Jackie en Matt Owens op 24 december.
Penelope en Olivia, dochters van Elizabeth en Shaun Harris op 24 december.
Opgenomen in de Kerk door vormsel
Maaike Bakker op 17 december
Gevormd
Ercilia Donayre Rodriguez op 3 december

Liturgische kalender
Ma 1 jan.
Di

2 jan.

Vr. 5 jan.
Za 6 jan.
Zo 7 jan.

Ma 8 jan.
Za 13 jan.
Zo 14 jan.

Wo 17 jan.

H. Maria, Moeder van God
Hoogfeest
HH. Basilius en Gregorius.
bisschoppen gedachtenis
1e vrijdag van de maand

Gregoriaanse mis XI
Credo I Orgelspel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel en lof
Gregoriaanse Mis VIII
Credo II Orgelspel
Spatzenmesse W.A. Mozart
Credo II
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
Gregoriaanse Mis XI
Credo III Orgelspel
Missa Solemnis M. Filke
Credo III Orgelspel
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
Gregoriaanse Mis XIII
Credo IV Orgelspel
Gregoriaanse Mis XIII
Credo IV
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel

Openbaring des Heren
(Driekoningen) hoogfeest
Openbaring des Heren
(Driekoningen) hoogfeest
St. Alphonsuskoor
Doop van de Heer
feest
2e zondag door het jaar
2e zondag door het jaar
St. Alphonsuskoor

Za 20 jan.

H. Antonius, abt
gedachtenis
3e zondag door het jaar

Zo 21 jan.

3e zondag door het jaar

Wo 24 jan.

H. Franciscus van Sales
bisschop gedachtenis
2

11.15
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
19.00
11.15
18.00
12.15
19.30

Do 25 jan.
Vr 26 jan.
Za 27 jan.

Bekering van de H. Apostel
Paulus feest
HH. Timoteüs en Titus,
bisschoppen gedachtenis
4e zondag door het jaar

Zo 28 jan.

4e zondag door het jaar
St. Alphonsuskoor

Wo 31 jan.

H. Johannes (Don) Bosco
gedachtenis
Opdracht van de Heer
(Maria Lichtmis) feest

Vr

2 feb.

H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
Gregoriaanse Mis XV
Credo I Orgelspel
Missa Choralis A. Bruckner
Credo I
Holy Mass in English
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kapel
H. Mis in de kerk met processie

12.15
19.30
12.15
19.30
19.00
11.15
18.00
12.15
19.30
12.15
19.30

Een halfuur vóór de H. Mis van 12.15 uur wordt in de kapel de rozenkrans gebeden.

Activiteitenkalender Ontmoetingscentrum
Datum
Do. 11 jan.

Activiteit
Informatie Bisdombedevaart Assisi

Tijd
20.15-22.00

Vr. 19 jan.

Bezinningsochtend voor dames

10.00-13.00

Ma. 22 jan.

Bezinningsavond voor heren

19.00-21.30

Za 27 jan.

Marriage course in English

15.00-17.00

Wo 31 jan.

Marriage course in English

18.30-22.00

Info
Rafael de Ojeda
06-18519647
Helga Ohmes
06-341496680
Anton Schins
06-45276930
Rafael de Ojeda
06-18519647
Rafael de Ojeda
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.

3

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
M 0627286632
M 0624153144
kindercatechese@olvkerk.nl

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
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
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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

Bisdombedevaart naar Assisi
Op donderdag 11 januari a.s. om 20.15 uur is er
in het Ontmoetingscentrum een informatieavond
over deze bisdombedevaart.
Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen:
 Per bus, de reis begint dan op 28 april en
eindigt op 6 mei 2018 ( € 899,-)
 Per vliegtuig, de reis begint dan op 30
april en eindigt op 5 mei ( € 799,-)
 Ook zijn er eigen programmamomenten
voor jongeren.
Achter in de kerk en in het Ontmoetingscentrum
ligt nadere informatie en er zijn ook aanmeldingsformulieren aanwezig.
Inschrijven kan tot 1 februari 2018.

Marriage Course in English
January – February 2018
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:
DAY AND TIME:
PLACE:
COSTS:

2 Wednesday Evenings from 20.00 to 22.00 hours
3 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.
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Saturday, January 27th, from 15.00 to 17.00 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, January 31st,
International dinner starting at 18.30 and from 20.10 to 22.00 h:
Now we are fine; but after years of marriage, can love grow?
By Wil and Liesbeth van Erp
Saturday, February 3d, from 15.00 to 17.00 h:
Raising children together. A great adventure. What you need is…
By Adelaida and Francisco Ruiz Villarejo
Wednesday, February 7th, from 20.00 to 22.00 h:
Seven habits for highly effective relationships and
families.
By Jan and Ursula de Jong
Saturday, February 10th, 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 T - 06 18519647 * E - rector@olvkerk.nl

Filmavond op 12 februari
Met ingang van de maand februari, zal er iedere tweede maandag van de maand –
na de H. Mis van 19.30 uur— filmavond gehouden worden. De lijst met aangeboden
films vindt u in het volgende bulletin.
12 februari, 20.15—22.00 uur, kleine zaal ontmoetingscentrum
Film: Paulus.
Originele titel: San Paolo, TV film, 2000. Het Bijbelse verhaal uit het boek
Handelingen en Paulus’ brieven waarin we over de bekering van Saulus van Tarsus
lezen en zijn werk onder de heidenen.
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De volgende film is op 12 maart.
Contactpersoon: F. Barens,
fred.barens@hotmail.com

Rozenkrans voor de vrede
Met een brief van 14 november 2017 hebben de Nederlandse bisschoppen
uitgenodigd dit jaar de Rozenkrans met hen te bidden voor de vrede,
overeenkomstig de oproep van Onze Lieve Vrouw te Fatima. De bisschoppen vragen
elke maand op een speciale dag de Rozenkrans bidden tot intentie van de vrede in
de wereld; dat God deze zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van de heilige
Franciscus van Assisi (+ 1226) - onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt.
Wij weten ons hierbij geïnspireerd door paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen
delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te
bidden, omdat dit gebed ons helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te
kunnen herkennen. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II
die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef:
“Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is
eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van
zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het
Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”
De dagen waarop alle Nederlandse katholieken verenigd in 2018 de rozenkrans tot
intentie voor de vrede willen bidden zijn:
1 januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede;
2 februari – Feest Opdracht van de Heer;
19 maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria;
9 april – Hoogfeest Aankondiging van de Heer;
31 mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth;
9 juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria; 7 juli – Gedachtenis Heilige Maagd
Maria, Zoete Moeder van Den Bosch;
15 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming;
8 september – Feest Maria Geboorte;
7 oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans;
1 november – Hoogfeest Allerheiligen;
8 december – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.
In onze kerkgemeenschap aan de Keizersgracht bidden we het rozenhoedje in het
half uur dat voorafgaat aan de heilige Mis van 12.15 uur. Er zal bij toerbeurt worden
voorgebeden.

De hemel
Toen zo’n veertig jaar geleden mijn oudste dochter op de basisschool zat en de
onderwijzer de klas verteld had over de Tweede Wereldoorlog, liet ze mij weten:
“Als Hitler in de hemel zit, wil ik daar niet naar toe!” Dat was duidelijke taal. Ik dacht
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aan de tijd toen ik ook op die leeftijd met zoiets had geworsteld. Mijn probleem
betrof echter onze buurman IJsbrand, een vrijgezel.
Ik zal nooit de dag vergeten waarop mijn vader, na het avondeten, zoals gewoonlijk
een stuk uit de Bijbel voorlas en op de laatste bladzijde aankwam. De volgende dag
vertelde ik buurman onthutst dat onze Bijbel uit was. IJsbrand grijnsde, liep zoekend
langs zijn planken vol literatuur en overhandigde mij een boek. “Aan je vader geven,”
beval hij, “dan kunnen jullie weer een poosje vooruit!”
Mijn vader moest hartelijk lachen toen ik hem ‘Max Havelaar’ van Multatuli
overhandigde.
Waarna hij mij uitlegde dat IJsbrand niet in God geloofde. Ik schrok en besefte dat
iemand buurman moest vertellen dat God wél bestond. Want als hij dood zou gaan
dan zou hij, zoals in de Bijbel stond, in de buitenste duisternis terecht komen waar
iedereen tandenknarsend rondliep en eeuwig gekrijt werd. Wat ‘gekrijt’ betekende
wist ik niet. Maar het had, daar was ik van overtuigd, niets te maken met de
hinkelbanen die wij op het schoolplein tekenden. Meteen de volgend dag ging ik
naar IJsbrand toe en waarschuwde hem voor wat hem misschien te wachten stond.
“Lieve kind, er is geen hemel,” zei hij omhoog wijzend, “dáár is helemaal niets, God
bestaat niet!”
Niet lang daarna werd buurman geveld door de griep en kreeg bovendien een zware
longontsteking. Omdat hij geen naaste familie had gingen wij, gewaarschuwd door
de huisarts, bij hem op bezoek. Stilletjes lag de zieke met zijn ogen dicht, schijnbaar
diep in slaap. “Eigenlijk zouden wij nu moeten bidden.” zei mijn moeder en keek
mijn vader vorsend aan. Die aarzelde even maar vouwde toch zijn handen. “Onze
Vader die in de hemel zijt…”
Verder kwam hij niet… “Wat krijgen we nou!” klonk opeens een verontwaardigde
stem vanaf het ziekbed, “ik ben even afwezig en meteen wordt er gebeden!” “Nou
ja…” probeerde mijn vader nog. “Niks, nou ja,” zei IJsbrand nijdig, tilde zijn
rechterarm op en wees omhoog, “daar is niets, helemaal niets!”
Een paar dagen later stierf hij. Voorafgaand aan de begrafenis was er een korte
plechtigheid, zonder een geestelijke, in de aula naast het kerkhof. Ik keek naar de
kist met het zware deksel en besefte dat buurman nooit meer naar boven zou
kunnen wijzen en roepen: “Daar is niets!”
Als kind kon ik de mogelijkheid van ongeloof nog niet begrijpen. Nog altijd heb ik een
kinderlijk geloof en daarom stel ik me graag voor dat God onze buurman stond op te
wachten en tegen de engelen zei: “Doe maar open, dat is IJsbrand, wat zal hij
verbaasd zijn als hij mij ziet!” Ik heb echter geen idee of IJsbrand daar Hitler
tegengekomen is…
Adriana Madderom

Onze organist Erik Jan Eradus
Op 7 januari zal onze organist, Erik Jan Eradus, voor het laatst het orgel bespelen
tijdens de hoogmis.
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Hij heeft een functie aanvaard als organist voor de zondagmorgen in de H. Jozefkerk
in Haarlem.
Wel blijft hij als organist aan onze kerk verbonden op de zaterdagavond.
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn verdiensten voor het St. Alphonsuskoor en
onze kerk.
Als opvolger verwelkomen wij Nicholas Papadimitriou en hopen op een vruchtbare
en goede samenwerking.

Kerstconcert
Op 19 december heeft in onze
kerk weer het Kerstconcert
plaatsgevonden.
Dit jaar met 5! Koren en dat
onder de bezielende leiding van
Una Cintina met medewerking
van Erik Jan Eradus.
Het resultaat mocht er zijn: na
afloop klonk er een
minutenlang applaus voor de
deelnemers hetgeen vergezeld ging met een bloemen voor de koorleiders.

AED
U heeft er ongetwijfeld van gehoord: een acute
hartstilstand kan iedereen overkomen. Maar
de over-levingskansen zijn de laatste jaren
sterk toegenomen door reanimatie. Het
slachtoffer wordt dan met een defibrillator
behandeld oftewel: een stroomstoot door de
borstkas gegeven zodat het hart weer gaat
kloppen.
Daar zijn al veel slachtoffers door gered. Maar
elke seconde telt en de eerste zes minuten zijn
heel belangrijk. Om die tijd zo kort mogelijk te
houden hebben wij een defibrillator
aangeschaft die in de gang van het
Ontmoetingscentrum hangt. Het is herkenbaar
aan de sticker hiernaast.
Er zijn diverse kerkgangers opgeleid om de AED
te kunnen bedienen; het Collectanten College
weet wie dat zijn.
Ook staat achter in de kerk een oranjekleurige brancard.
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Negen Bijbelverzen om Gods wil in mijn leven te ontdekken (9)
Dit is de laatste aflevering van Bijbelteksten om Gods wil te ontdekken: Verheugt u
altijd. Zoals bekend hebben we geput uit de selectie van de Dochters van Sint Paulus,
de keuze van Bijbelverzen en het
gebed zijn gemaakt door de Zusters
van de berg Carmel.
Overweeg bij elk Bijbelvers steeds
deze twee dingen. Ten eerste: God
wil altijd dat wij gelukkig zijn want Hij
houdt van ons. Hij weet ook dat
alleen wat ons helpt te groeien in
heiligheid ons echt geluk brengt. En
ten tweede: Gods wil en plan met ons
ontdekken betekent altijd een keuze tussen twee goede dingen. Tussen twee goede
dingen kiezen is de beste van de twee kiezen.
Nodig dan de heilige Geest uit om je gebed te leiden met behulp van dit Bijbelvers:
Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles.
“Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. Blust de Geest niet uit, kleineert
de profetische gaven niet, keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle
soort kwaad. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen,
geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus
Christus. Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.” 1Tes 5,16-24
Er is helemaal geen haast bij deze overweging. Kies een rustige plaats uit om naar
God te luisteren door dit Woord en je te laten leiden waarheen Hij wil. Om tot
onderscheiding te komen is tijd nodig en veel luisteren. Wees dus geduldig en
vertrouw op de Heer, want Hij heeft steeds het beste met je voor.
Gebed om te kunnen zien.
Liefdevolle en genadige God, U hebt mij ertoe gebracht uw wil te verlangen die zich
vaak onttrekt aan mijn begrip. Toch weet ik dat U, die me onvoorwaardelijk bemint,
voortdurend een verlangen in mijn hart legt om in het voetspoor van uw Zoon Jezus
te treden. Hij vraagt mij zijn handen en voeten, ogen en hart te zijn te midden van
uw kinderen. Ik wil zo veel liefhebben als Jezus, en dienen op de wijze die u van mij
verlangt.
Geef mij het verlangen stil te zijn in uw tegenwoordigheid zodat Uw Geest in mijn
hart kan spreken. En dat ik mag beantwoorden met open handen en hart aan uw
roep waarheen die me ook mag leiden. Geef mij de moed om met Maria “ja” te
zeggen aan U in alles, en dat ik de vurige ijver mag hebben van uw profeet Elias. In
dankbaarheid zal ik met uw genade mijn leven doorbrengen om uw koninkrijk op
aarde te brengen, en voor uw eer en glorie. Amen.
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Kerstspel
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is geworden werd er weer een kerstspel
opgevoerd door de kinderen van de Engelse gemeenschap.
Ze hadden zich goed voorbereid en speelden hun rol met grote overgave.
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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 € 4.780,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

