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Als u dit leest is er een grote groep parochianen
onderweg naar of in Assisi, de stad van de heilige
Franciscus en de heilige Clara. Deze bisdombedevaart
vindt plaats tijdens de meivakantie. Wij zullen tijdens
de pelgrimage voor de mensen van onze kerk bidden
en ik vraag uw gebed voor de reizigers.
Ons leven is een pelgrimsreis. Wij gaan op weg naar
het huis van de Vader. Onze Katholieke kerk hoort een
familie te zijn, met God als Vader, Jezus Christus onze
Broer, Maria onze Moeder en dus alle gelovigen
bovennatuurlijk familie van elkaar. Laten we ons
inspannen om liefdevol met iedereen om te gaan ook
wanneer iets gebeurt dat wij minder leuk vinden, zoals
in een echte familie hoort.
Is dit niet een mooie intentie om aan de Heer te
vragen op voorspraak van de heilige Maagd Maria bij
het bidden van de rozenkrans?

Maandag t/m Vrijdag
12.15 en 19.30 Kapel
Zaterdag
19.00 Kerk
Zondag
11.15 Kerk
Zondag
18.00 Kerk

Bidden wij voor de jongeren en volwassenen die op 13
mei door Mgr. Hendriks gevormd zullen worden. Later
-in twee groepen- op 27 mei en op 10 juni zullen
vijfentwintig kinderen de Eerste Heilige Communie
doen. Het zien van al deze kinderen en
jongvolwassenen zal ons helpen om dankbaar te zijn
voor de vitaliteit van Gods gezin in ons midden.

Biecht

Rafael de Ojeda, rector

Dagelijks vanaf een half uur
voor de H. Mis

Liturgische kalender
Wo 2 mei

Vr

4 mei

H. Athanasius, bisschop.
gedachtenis
HH. Filippus en Jakobus,
Apostelen, feest
1e vrijdag van de maand

Za

5 mei

6e zondag van Pasen

Zo 6 mei

6e zondag van Pasen

Do 3 mei

Do 10 mei

Hemelvaart van de
Heer St. Alphonsuskoor

Za 12 mei

Z. Alvaro del Portillo
Prelaat Opus Dei
7e zondag van Pasen

Za 12 mei
Zo 13 mei

Ma 14 mei
Za 19 mei
Zo 20 mei

Ma 21 mei
Do 24 mei

Za 26 mei

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 en lof
Gregoriaanse Mis IX
Credo IV Orgelspel
Gregoriaanse Mis IX
Credo IV
Holy Mass in English
Marialof in de kapel
Missa Quinta W.E.Horak
Credo I
Holy Mass in English
H. Mis in de kerk

Gregoriaanse Mis IX
Credo II Orgelspel
7e zondag van Pasen
Gregoriaanse Mis IX
Moederdag H. Vormsel Credo II
Holy Mass in English
Marialof in de kapel
H. Mattias, apostel
H. Mis in de kapel
feest
H. Mis in de kapel
Hoogfeest van
Gregoriaanse Mis I
Pinksteren
Credo III Orgelspel
Hoogfeest van
Missa Brevis E. Tregler
Pinksteren
Credo III
St. Alphonsuskoor Holy Mass in English
Oplegging scapulier
Marialof in de kapel
2e Pinksterdag
Gregoriaanse Mis VIII
Onze Heer Jezus Christus H. Mis in de kapel
eeuwige hogepriester
H. Mis in de kapel
feest
H. Drie-eenheid
Gregoriaanse Mis IX
hoogfeest
Credo I Orgelspel
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12.15
19.30
12.15
19.30
12.15
19.30
19.00
11.15
18.00
19.30
11.15
18.00
11.00
19.00
11.15
18.00
19.30
12.15
19.30
19.00
11.15
18.00
19.30
11.15
12.15
19.30
19.00

Zo 27 mei H. Drie-eenheid
hoogfeest
1e H. Communie

Gregoriaanse Mis IX
11.15
Credo I
Holy Mass in English
18.00
Marialof in de kapel
19.30
Do 31 mei Bezoek H. Maria aan
H. Mis in de kapel
12.15
Elisabeth feest
H. Mis in de kapel
19.30
Za 2 juni Sacramentsdag
Gregoriaanse Mis VIII
19.00
hoogfeest
Credo III Orgelspel
Zo 3 juni Sacramentsdag
Kleine Orgel-solo Messe
11.15
Processie hoogfeest
W.A. Mozart Credo III
St. Alphonsuskoor Holy Mass in English
18.00
Een halfuur vóór de H. Mis van 12.15 uur wordt in de kapel de rozenkrans gebeden.

Activiteitenkalender Ontmoetingscentrum
Datum
Ma 14 mei

Activiteit
Filmavond

Tijd
20.15-22.00

Vr

Bezinningsochtend voor dames

10.00-13.00

Bezinningsavond voor heren

19.00-21.30

18 mei

Ma. 21 mei

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

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@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.
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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. 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 het Doopsel 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. Als u wilt dat uw kinderen zich
voorbereiden op de sacramenten van de eerste
heilige Communie en het heilig Vormsel kunt u hen
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:
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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

Filmavond op 14 mei
Iedere tweede maandag van de
maand – na de H. Mis van 19.30
uur— houden we een filmavond.
De lijst met aangeboden films
vindt u in het volgende bulletin. De
volgende avond is op 9 april,
20.15—22.00 uur, kleine zaal ontmoetingscentrum
Film: Het Lied van Bernadette. Contactpersoon: F. Barens, fred.barens@hotmail.com
De volgende avond is op 11 juni.

Maandelijkse bezinningen in het Ontmoetingscentrum
Voor dames is er een bezinningsochtend op vrijdag 18 mei. Om 10.00 uur is er
gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Daarna is er een voordracht (of
meditatie) en een meditatie. De bezinningsochtend sluit af met de Mis van 12.15
uur.

Rozenkrans voor de vrede op 31 mei
Met een brief van 14 november 2017 hebben de Nederlandse bisschoppen
uitgenodigd dit jaar een dag in de maand de Rozenkrans met hen te bidden voor de
vrede, overeenkomstig de oproep van Onze Lieve Vrouw te Fatima.
Paus Johannes Paulus II schreef in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae
van 16 oktober 2002: “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 dag in mei waarop alle katholieke in
Nederland verenigd, de rozenkrans tot
intentie voor de vrede willen bidden is
31 mei, het feest van het bezoek van
de heilige Maagd Maria aan Elisabeth.
In de Keizersgracht bidden we het
rozenhoedje in het half uur dat
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voorafgaat aan de heilige Mis. Er zal bij toerbeurt worden voorgebeden.

e

1.000 Wees Gegroeten

Op elke 3 donderdag van de maand wordt in de kapel vanaf 18.00 uur 1.000 Wees
Gegroeten gebeden. Intenties hiervoor kunnen in de intentiebox worden gedaan.

Liturgische viering van de zalige bisschop
Alvaro del Portillo
Op zaterdag 12 mei om 11.00 uur vieren we de gedachtenis
van de zalige bisschop Alvaro met een gezongen Mis in de
kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Mgr. del Portillo is de eerste opvolger van de heilige
Jozefmaria Escrivá aan het hoofd van het Opus Dei. Del
Portillo werd op 27 september 2014 in Madrid zalig
verklaard. Na afloop van de Mis is er voor degenen die nog
kunnen blijven koffie en thee in het Ontmoetingscentrum naast de kerk.

St. Alphonsuskoor
Alphonsuskoor.... zingen.... en oefenen: doe mee? Er wordt weer volop gerepeteerd
bij het St. Alphonsuskoor. Dan stroomt iedere dinsdagavond het
Ontmoetingscentrum weer vol met onze enthousiaste zangers en zangeressen. En
wel in de leeftijd van 18 t/m 75 jaar. Hoe kunnen wij u over de drempel krijgen om
eens te komen meezingen. Is het u bekend dat zingen heel goed is voor lijf en leden?
Het koor verzorgt iedere zondagmorgen de zang voor de H. Mis van 11.15 uur!
Daarnaast verzorgt het Gregoriaanse koor de zang voor speciale gelegenheden.
Repetitie: aansluitend op de dinsdagavondrepetitie Alphonsuskoor. Info: Wim van
Leeuwen, voorz., tel 0299-652499 of zondags na de H.Mis van 11.15 bij een van de
koorleden. Of bij de koor dirigent, Nicholas: nikolas_papadimitriou@hotmail.com

6

Sacramentsprocessie op 3 juni
De sacramentsprocessie over de
grachtengordel is inmiddels een
traditie van onze kerk. De datum voor
dit jaar is al bekend: zondag 3 juni.
Ook diverse orthodoxe kerken zullen
aan de bedetocht met het
Allerheiligste
deelnemen.
Zoals
voorgaande jaren belooft het dus een
bijzondere plechtigheid te worden.
Stel familie en vrienden alvast op de
hoogte, het wordt weer een mooi gebeuren.
Programma:
11.15 Plechtige Eucharistieviering in de kerk;
12.45 Start Sacramentsprocessie over de grachten;
13.30 Afsluitend plechtig Lof in de kerk.

1e Heilige Communie en H. Vormsel
Op zondag 13 mei komt Mgr. J. Hendriks het H. Vormsel toedienen.
Op zondag 27 mei doen ongeveer 10 Nederlandstalige kinderen hun 1e H. Communie
in onze kerk tijdens de hoogmis.
Op deze zondagen zal een aantal banken vooraan in kerk gereserveerd worden. Wij
vragen uw begrip hiervoor.

Misdienaars/acolieten gevraagd
De werkgroep die dit keer in beeld wordt gebracht zien we regelmatig aan het werk.
Alleen….. , we zien dan steeds maar een paar leden van de werkgroep tegelijk. Over
wie het gaat? De misdienaars en acolieten! Misdienaars en acolieten zijn vrijwilligers
die tijdens de H. Mis de priester behulpzaam zijn. Misdienaars ouder dan 16 jaar
worden vaak acoliet genoemd. Daarvan zijn er meestal 2 bij een viering aanwezig. Zij
dragen daarom een zwarte toog en een witte superplie. We zijn nog op zoek naar 4
acolieten; ervaring niet vereist. In overleg kunnen wij beginnen met oefenen en
instuderen van de taken. Info:
Jos Witteman, T 020-4975097 of M 06-21626812. E: witteman1@ziggo.nl
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Oplegging van het scapulier van O.L.Vrouw van de Berg Karmel op 20 mei
Het scapulier van de Maagd van de
berg Karmel is sinds zeven eeuwen een
van de traditionele tekens van de Kerk.
Het is een teken dat is goedgekeurd
door de Kerk en aangenomen door de
orde van de Karmel als uitwendig blijk
van de liefde tot Maria, van kinderlijk
vertrouwen in Haar en als opdracht
haar leven na te volgen.
Het woord scapulier duidt het bovenkleed aan dat de religieuzen dragen
tijdens de handenarbeid. In de loop
van de tijd kreeg het een symbolische betekenis: dat van het kruis van elke dag te
dragen als leerlingen en volgelingen van Christus. Het scapulier van O.L.Vrouw van
de Berg Karmel bestaat uit twee rechthoekige of vierkante stukjes bruine geweven
wol, verbonden door twee linten, zodat één deel op de borst en één deel op de rug
gedragen kan worden. Het wordt éénmaal in je leven opgelegd om te delen in de
vele gunsten die Maria eraan heeft willen toekennen. Na de oplegging kan het
stoffen scapulier worden vervangen door een medaille, indien gewenst. De volgende
oplegging vindt plaats ná de zondagse hoogmis van 20 mei die begint om 11.15 uur.
De zegening en oplegging vinden plaats bij het Jozefaltaar, links voor in de kerk. U
meldt zich hiervoor aan bij een van de dames van het boekenstalletje Leesgoed in de
hal van het Ontmoetingscentrum. Zij kunnen u ook aan een nieuwe scapulier helpen
als de oude is versleten.
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Graag uw aandacht
Zoals u weet is het altaar al in de maak. Binnen een paar maanden zullen wij het hier
hebben.
Wij hebben al € 8.500 van u allen mogen
ontvangen. Een paar fondsen zullen ons
10.000 geven. Van u hebben wij nog
7.000 nodig om het geheel te kunnen
voldoen.

Rechtsboven ziet u een foto van twee weken geleden.

Veilig in Jezus’ armen
Een paar weken geleden zat ik in de auto terwijl mijn radio ‘Der Erlkönig’ liet horen.
Schubert was twintig toen hij dit aangrijpend gedicht van Goethe toonzette. Deze
ballade vertelt het trieste verhaal van een vader die te paard met een doodziek en
ijlend kind in zijn armen door de nacht rijdt om hulp.
Voor de zoveelste keer kwam ik tot de ontdekking dat mijn brein gebeurtenissen uit
mijn jeugd, feilloos heeft opgeslagen. Ik hoef maar iets te horen, te zien of te ruiken
en er wordt automatisch een ‘document’ geopend. Ditmaal werd er iets geopend
wat ik tweeënzestig jaar geleden onbewust had ‘gedownload’: Het overlijden van
Greetje, een klasgenootje van mij toen ik tien jaar oud was.
Met mijn ouders ging ik op condoleancebezoek. Diep onder de indruk was ik toen ik
haar zag liggen in de kist. Ze deed mij denken aan de optocht die ik kort daarvoor
had gezien. ‘Sprookjes’ was het thema geweest. De mooiste wagen die voorbijkwam
vond ik: Sneeuwwitje, liggend in haar glazen kist… wat had ik graag met haar willen
ruilen.
9

Want ik zou ook net zoals zij doodstil kunnen liggen en mijn ademhaling zo kunnen
verbergen zodat het net echt was. En dan die zeven, snikkende kabouters op
knietjes… Greetje lag daar eigenlijk net zo mooi.
Tijdens de uitvaart liep de hele klas voor de rouwstoet uit, richting kerkhof. Overal
langs de weg stonden de mensen stil. Mannen namen hun hoeden af en in alle
huizen waren de gordijnen gesloten. Ik had het gevoel in een prachtig, dramatisch
toneelstuk mee te spelen.
Eenmaal op het kerkhof ontdekte ik dat één van de dragers zijn zwarte, hoge hoed
had geplaatst op een grafsteen vlak naast de plek waar Greetje begraven zou
worden. Dat vond ik ongepast want opeens leek die steen op een koddig dwergje,
getooid met een scheef hoofddeksel. Zoiets deed, volgens mij, afbreuk aan het
geheel. Toen de kist zakte zongen wij het lied: ‘Veilig in Jezus’ armen’.
In de auto luisterend naar Schubert, zoveel jaren later, besefte ik pas wat die ouders
hadden meegemaakt terwijl ik daar als kind nogal gemakzuchtig mee omgegaan was.
Greetje die huilend van de pijn in haar buik, sussend door haar moeder met een
warme kruik in bed gelegd was en de volgende ochtend bezweken was aan een
buikvliesontsteking.
De vader die met zijn zoon door de bossen was gereden. De jongen wordt
achtervolgd door visioenen van de Elfenkoning, een symbool van de dood. Hij vertelt
de vader wat hij ziet, maar wordt door hem gerustgesteld.
Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen ontdekt de vader dat het kind
niet slaapt maar meegenomen was door de ‘Erlkönig’: ‘In seinem Armen das Kind
war tot’. ‘Veilig in Jezus’ armen’ hadden wij als kinderen gezongen. Dat waren echter
wel ándere armen geweest dan die van ‘der Erlkönig’.
Adriana Madderom

Achter welke deur van de biechtstoel zit de biechtvader?
Hier volgt een stuk uit ons archief van jaren geleden met een korte toelichting.

Een van onze oud kerkgangers had natuurlijk een goed antwoord: achter de deur
met het sleutelgat (de deur van de biechteling had een gewone kruk). Met de
Redemptoristen zijn ook de clausuursleutels verdwenen. (Op dit moment is er
slechts 1 biechtstoel en de rest zijn opbergplaatsen N.R.). Het antwoord moet nu
luiden: achter de deur waarboven een deugd is afgebeeld, boven de deur voor
de biechteling is de overeenkomstige ondeugd verbeeld. Tussen de deuren staat
een zinnebeeld dat de gelovige moet opwekken de biecht waardig te ontvangen.
Als we de biechtstoelen bekijken in de volgorde van de kruiswegstaties zien we
de volgende zinnebeelden met deugd en ondeugd:
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Beeld
Verloren zoon
Maria Magdalena

Petrus
H. Nepomucenus
Koning David
Maria
Goede Herder
Johannes de Doper

Deugd en zinnebeeld
Liefde
Lam Gods
Matigheid
Kameel

Ondeugd en zinnebeeld
Afgunst
Nagelbijtende duivel
Gulzigheid
Gulzig etende duivel

Zachtmoedigheid
Lam
IJver
Bijenkorf
Vergiffenis
Engel met blank schild
Eenvoud
Duif
Barmhartigheid
Vrouw die broden uitdeelt
Kuisheid
Fenix

Toorn
Duivel met gebalde vuisten
Ledigheid
Duivel met hoofd op arm
Zonde
Verdierlijkte duivel
Hoogmoed
Duivel met koningsmantel
Gierigheid
Duivel met geldbuidel
Wellust
Duivel met apenkop

Omdat er maar zeven hoofdzonden zijn moest boven één biechtstoel (Koning
David) vergiffenis en zonde in zijn algemeenheid worden verbeeld.
Boven de biechtstoelen zijn Bijbelteksten in het Nederlands geschilderd die
betrekking hebben op de biecht.
Het opschrift boven de eerste biechtstoel luidde: Vader ik heb gezondigd tegen
den hemel en tegen U, Luc.15,21 en De zonden worden u vergeven, Luc.7,48.
Dezelfde tekst staat er nu in het Aramees, de kerktaal van de Syrisch-orthodoxe
kerk.
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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 R. de Ojeda,
rector@olvkerk.nl of 020 2400 803.

Collectes en kerkbijdragen
De afgelopen maand heeft de kerkcollecte € 5.040,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

