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Parochiesecretariaat woensdagochtend  
donderdagochtend 
verder na overleg met  
pastor E. Brussee 

09.30 - 11.30 uur 
09.00 - 11.30 uur 
 

Parochiebestuur 
 
Pastoor 

 
 
Pastoor-deken Ambro Bakker  

 
 
020-646 0683 

Diaken Pastor Eugène Brussee 020-496 1320 

Vice-voorzitter Dhr. Alfred Schwegler 020-496 5894 

Secretaris Dhr. Paul Theeuwes  020-679 0774 
Penningmeester Dhr. Edwin Saan  020-496 5310 
Kerkopbouw/Regiozaken Mw. Hélène van Huizen  020-496 1243 
Regiozaken Mw. Yvette Stronkhorst 0625 012 258 
Parochiecoördinator Vacant   

   

E-mailadressen Pastoor-deken Ambro Bakker ambro.bakker@bsg.nl 

 Pastor Eugène Brussee e.brussee@rkamstelland.nl 

 Secretariaat RK Amstelland secretariaat@rkamstelland.nl 

 
Rekeningnummers 
 

  

Sint Urbanusparochie NL 61 RABO 0351 8018 55   
Kerkbijdrage NL 40 RABO 0351 8062 10  
ParochiëleCaritas (PCI) NL 51 RABO 0351 8011 62  
Stichting Vrienden Urbanus NL 86 RABO 0351 8218 72  
Stichting Vollebregt  NL 42 RABO 0300 5897 86  
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Ieder jaar neem ik me voor om meer tijd met God te nemen.  

Aan het einde van het jaar maak ik de balans op  

en vraag ik me af of het me wel gelukt is. 

Het is ieder jaar een soort strijd. 

Dit jaar richt ik me maar eens op het genieten van de tijd  

die ik al met God kan en mag besteden.  

Meer dankbaar zijn voor wat ik al heb en mag ervaren.  

Dit in plaats van altijd maar streven naar meer en beter.  

Ik vermoed dat er in deze ontspanning meer zegen  

zit dan in het eindeloos streven naar meer. 

Misschien heb jij ook wel zo je goede voornemens.  

Geniet van wat je al hebt in plaats van wat je zo graag wilt bereiken.  

Meer tijd met God is altijd beter, maar onthoud dat het vooral gaat om hoe je 

die tijd beleeft! Blijf dankbaar en geniet van elke dag die God je geeft. 
David de Vos (https://goandtell.nl) 
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Terugblik Jubileumjaar 
 

Afgelopen zondag is het feestelijk jaar rondom de 150-jarige Sint 

Urbanus Ouderkerk afgesloten met een gezamenlijke viering. 

We kunnen terugkijken op een mooi jaar, vol activiteiten 

waarbij iedereen welkom was, parochianen, niet-

parochianen, dorpsgenoten en alle belangstellenden. 

Voor ieder was er wat wils.  

Zo ging in januari Mgr. Hendriks voor met het gehele 

pastoresteam, om het feestelijk jaar te openen. Het nieuwe 

altaar werd ingewijd. In februari hebben de ouderen in 

Theresia en bij het Dienstencentrum kunnen genieten van zang van het 

kinderkoor 't Kwetternest terwijl ze genoten van een heerlijke lunch resp. high 

tea. Eind maart werd het jubileumboek gelanceerd: Urbanus in Ouderkerk.  

Er zijn nog boeken te koop dus wie weet als cadeau voor de feestdagen….  

 

April stond in het teken van de Passion Ouder-Amstel, geïnitieerd door koor 

Elckerlyc. Wat een spektakel was dat! Echt voor herhaling vatbaar. 

In mei werd op 25 mei, de feestdag van de heilige Urbanus, de vrijwilligersdag 

gevierd. Al onze vrijwilligers werden getrakteerd op een high tea in de 

pastorietuin. In juni heeft heel Ouderkerk kunnen genieten van het 

‘brugconcert’ en juli stond in het teken van de oecumene. Het I-openercombo 

en kinderkoor het Kwetternest verzorgden een vakantieviering met 

aansluitend koffie in de pastorietuin en een speurtocht voor jong en oud in en 

rond om de kerk.  

 

Na de vakantie begonnen we traditiegetrouw met de startviering met dit keer 

als thema: ‘kerkproeverij’. Na alle activiteiten in en rond de kerk, werden de 

mensen uitgenodigd in de kerk om te komen proeven… een mis mee te vieren. 

Eind september stond in het teken van ‘een joods en katholieke dialoog’ en 

brachten belangstellenden onder leiding van een gids, een bezoek aan Beth 

Haïm. 
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Oktober is wijnmaand dus een wijnproeverij kon niet achterwege blijven, hele-

maal als je weet dat St. Urbanus de beschermheilige van de wijnbouwers is.  

 

Op zondag 5 november jl. sprak Pierre Cuypers, over zijn overgrootvader, 

tijdens een lezing over architect Pierre Cuypers. Het was een inspirerende 

presentatie. Na afloop was er een feestelijke borrel en mogelijkheid tot het 

bezichtigen van de kerk en de begane grond van de pastorie, ook een 

rijksmonument van architect Pierre Cuypers. In een mail aan onze pastor, 

bedankt Pierre Cuypers ons. ‘De ontvangst en de gesprekken naar aanleiding 

van mijn verhaal hebben een diepe indruk bij mij achtergelaten. Zoveel 

hartelijkheid en enthousiasme, zoveel hard en geïnspireerd werk voor ons 

cultuurbehoud en zoveel gemeenschapszin!’ 

 

150 jaar Sint Urbanuskerk is goed gevierd met een ieder die ons lief is en die 

onze kerk een warm hart toedraagt. Vanaf deze plek willen wij iedereen van 

harte bedanken voor alle inzet en medewerking, de vrijwilligers, de sponsoren, 

de gemeente, alle bezoekers en voor alle mooie reacties die we hebben 

mogen ontvangen. Namens de jubileum werkgroep, Yvette Saan 

 

Graag sluit ik af met het slotgebed van Pastor van Ombergen uit 1992, 

(aangepast aan 2017) 

Goede God, aan het einde van dit feestelijk jaar, willen wij U bedanken, dat 

wij hier samen mochten zijn om ons jubileum te vieren. Wij danken U voor 

de maaltijd van Uw Zoon, Jezus Christus, die in brood en wijn onder ons 

aanwezig wilde zijn. Wij danken U voor de ontelbare goede en waardevolle 

vieringen die in de voorbije 150 jaar in deze kerk mochten plaatsvinden, 

momenten waarop onze ouders en voorouders zich onder Uw zegen hebben 

gesteld. Wij vragen U, dat wij in onze parochie een levende 

geloofsgemeenschap mogen blijven, ook in de toekomst die er zorgelijker 

uitziet dan het verleden deed vermoeden. Houd ons in liefde bijeen rond de 

tafel van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer. Amen. 
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Pastoraal woord 

Nog 150 jaar vooruit? 
 
We staan aan het einde van het 
jaar, aan het einde van een 
jubileumjaar ook. We kijken zelf 
even terug op wat het jaar ons 
gebracht heeft en wat we van plan 
zijn in het nieuwe jaar te doen.  
Dat doen we persoonlijk, maar 
kunnen we ook als kerk doen.  
 
Ons jubileumjaar van 150 jaar kerk 
hebben we op veel manieren 
gevierd: onderling en met anderen 
uit ons dorp, voor jong en voor 
oud, binnen en buiten de kerk, met 
serieuze en ludieke bijeenkomsten. 
En bij dat alles is er veel werk 
verricht door vrijwilligers.  
 
Ik ben heel dankbaar voor de inzet 
van de vele vrijwilligers en de 
positieve energie en publiciteit die 
veel activiteiten los hebben 
gemaakt. Natuurlijk was de ene 
activiteit drukker bezocht dan de 
andere en zijn er altijd zaken die je 
beter kunt doen als je terugkijkt, 
maar bij mij overheerst een 
positief terugkijken met een 
dankbaar gevoel.  
 
 
 

Het mooie is dat we in ons 
jubileumjaar ook iets hebben 
kunnen laten zien van hoe we  
kerk willen zijn.  
Dat we ons niet opsluiten als 
geloofsgemeenschap en alleen 
naar binnen gekeerd zijn, maar 
juist de verbinding willen zoeken 
met anderen. Dat is ook heel 
katholiek. Katholiek betekent 
immers algemeen: iedereen is 
uitgenodigd om mee te doen. 
 
En met die houding is het ook goed 
om vooruit te kijken. Hoe gaan we 
verder als kerk? Want we willen 
toch nog zeker 150 jaar verder? 
Hoe kunnen we nieuwe mensen bij 
de kerk betrekken of mensen weer 
opnieuw betrekken die wat van de 
kerk zijn weggeraakt? 
 
Dat is een vraag die we, denk ik, 
samen moeten beantwoorden.  
Ik zal u gelijk maar zeggen: ik tover 
niet zomaar een prachtig idee uit 
de hoge hoed. En ik kan het zeker 
niet in mijn eentje. Dus niet: als u 
pastor nou eens…. Dat hoor ik wel 
eens. Maar er is meer nodig dan 
dat. Daar hebben we elkaar voor 
nodig. We zijn allemaal mede 
verantwoordelijk voor de 
toekomst. 
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We leven wat dat betreft in een 
spannende tijd. Veel kerkplekken 
staan onder druk. De financiën 
nemen af, op bisdom niveau en 
vaak ook plaatselijk.  
Hoe blijf je uit de rode cijfers? Dat 
is een reële vraag voor veel kerken. 
Maar ook: hoe blijf je vitaal?  
 
Afgelopen jaar hebben zich 11 
jongeren laten vormen en drie 
volwassen mensen zich laten 
dopen en opnemen in de 
katholieke kerk hier in Ouderkerk. 
Dat is voor mij een hoopvol teken 
naar de toekomst toe. Dat de kerk 
van belang blijft en een plek van 
inspiratie.  

Maar ik denk dat het kerk-zijn ook 
zal gaan veranderen. Dat vraagt 
deze tijd ook.  
Ik geloof dat we daarbij gedragen 
worden door onze God die in zijn 
Naam de belofte draagt: Ik zal er 
zijn. Dat geldt voor ons persoonlijk 
leven, maar ook voor ons als 
geloofsgemeenschap. Dat vieren 
we straks ook weer met Kerst:  
God wil zich verbinden met ons 
mensen. En dat geldt nog steeds, 
ook in 2018 
 

Zalig Kerstfeest en  
een prachtig 2018. 

 
Pastor Eugène Brussee, diaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gezocht 
Het parochiebestuur is naarstig op zoek naar iemand die wat tijd en zin 

heeft in een uitdagende rol in de parochie. Het gaat om het coördineren 

van de diverse praktische zaken in de pastorie en parochie. We willen het 

secretariaat graag versterken met iemand die 2 ochtenden of middagen 

aanwezig kan zijn. Het gaat om de maandag, dinsdag of vrijdagochtend of 

middag in overleg, zodat het secretariaat elke dag bereikbaar is. 

Wij zoeken iemand die kan coördineren en delegeren en enig inzicht heeft 

in hoe een parochie werkt. Daarnaast is het handig om wat computer-

ervaring te hebben en tactvol te kunnen zijn. We zoeken iemand met HBO 

niveau die een vertrouwelijke functie aankan. We vragen een wekelijkse 

tijdsinvestering van 6 tot 8 uur, waar een vergoeding tegenover staat. 

Uiteraard wordt je niet in het diepe gegooid en is er de mogelijkheid om 

door te groeien naar parochiecoördinator. 

Ben je zelf geïnteresseerd of kun je ons iemand aanbevelen?  

Jong of oud, man of vrouw? 

Neem dan contact op met Hélène van Huizen, tel. 020-4961243. 
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Vanuit het Parochiebestuur 
 

Beste Parochianen, 

 

Het feestjaar 2017 loopt ten einde, het is voor onze parochie met recht een 

feestjaar geworden rondom het 150-jarige bestaan van het kerkgebouw.  

Enkele weken geleden was er een goedbezochte lezing van de achterkleinzoon 

van Pierre Cuypers. Dhr. Cuypers vertelde dat het bij hem een diepe indruk 

had achtergelaten. De hartelijkheid en het enthousiasme, zoveel hard en 

geïnspireerd werk voor ons cultuurbehoud en zoveel gemeenschapszin. 

 

Hij heeft met deze indrukken de parochie goed gekenschetst. Het afgelopen 

jaar kwamen al deze elementen in al hun veelzijdigheid opnieuw tot bloei in 

alle activiteiten die er het afgelopen feestjaar waren. Al die activiteiten konden 

er niet zijn zonder de inzet van alle vrijwilligers en van u. Hiervoor willen wij u 

allen dan ook hartelijk danken. Wij hopen dat de indrukken van de heer 

Cuypers ook in 2018 de basis van onze parochie zullen zijn: hartelijkheid, 

enthousiasme, gemeenschapszin en  geïnspireerd werk voor ons 

cultuurbehoud. 

 

Een kleine vooruitblik van wat wij in het nieuwe jaar verwachten in het licht 

van bovenstaande. In 2018 zal de gebiedsontwikkeling rondom de kerk 

hopelijk uiteindelijk van start gaan. We zien er naar uit dat er voor onze 

parochie weer een parochiecentrum beschikbaar komt. Dit is een noodzakelijk 

verbindend element voor de gemeenschap in de komende decennia. 

 

Indien succesvol met een subsidie aanvraag, zullen we ook de laatste fase van 

de restauratie beginnen. Deze laatste fase betreft vooral de gewelven, maar 

omdat ook vloerverwarming aangelegd wordt (met een nieuw zit-plan) en de 

kruiswegstaties gerestaureerd worden, zal deze fase voor iedereen zichtbaar 

zijn. 
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De uiteindelijke fusie van onze parochie binnen een groter verband zal ook in 

het nieuwe jaar plaatsvinden. Veel zult u daar waarschijnlijk niet van merken. 

Onze gemeenschap blijft net als nu hartelijk, enthousiast, inspirerend en in 

verbondenheid met elkaar. 

 

Het is u wellicht opgevallen dat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het 

Gezellenhuis. Deze werkzaamheden zijn erop gericht om het Gezellenhuis 

waterdicht te maken. In de afgelopen jaren zijn er diverse punten van lekkage 

ontstaan. Vocht is de grootste vijand van een gebouw en als eigenaar van het 

Rijksmonument heeft de parochie de verplichting om het monument te 

beschermen. Het betreffen dus slechts zeer beperkte werkzaamheden en deze 

zullen in afzienbare tijd zijn afgerond. 

 

De kerststallen worden binnenkort rondom de kerk geplaats. Ieder jaar zijn er 

veel bezoekers die even komen kijken. En er is door de vele vrijwilligers weer 

een mooi programma gemaakt om gezamenlijk het Kerstfeest te vieren.  

De geboorte van het Kerstkind geeft ons zicht op nieuw leven. 

Wij hopen dat 2018 een jaar zal zijn waarin dat nieuwe leven mag groeien en 

al het nieuwe dat zal gebeuren ons met vreugde vervult.  

  

Namens het parochiebestuur: Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar. 

 

  Actie ‘150 euro voor 150 jaar Urbanuskerk’ 

Gelukkig hebben velen van u al positief gereageerd op onze oproep om mee 

te doen aan de actie ‘150 euro voor 150 jaar Urbanuskerk’. Voor die 

mensen die deze actie nu al willen steunen verzoeken we om uw gift over te 

maken op rekening NL61 RABO 0351 801855 o.v.v. 150 euro voor 150 jaar 

Urbanus. Uw gift wordt apart geregistreerd en gereserveerd voor de 

noodzakelijke nieuwe vloer, welke nodig zal zijn als de restauratie van de 

gewelven gaat plaatsvinden. We zijn deze actie nog verder aan het 

voorbereiden om er ook breder in Ouderkerk aandacht voor te vragen. 

We verwachten u hierover binnenkort te kunnen informeren. 



Help te delen!  

Doet u mee?  

Deel met uw medemens !! 
Boodschappen inzamelen 

Voedselbank Diemen 

 

Waarom? 

Als kerk willen wij graag iets 

betekenen voor onze medemens. 

Niet alleen ver weg, maar ook 

dichtbij. Want ook in Ouder-Amstel 

zijn er mensen die onze hulp goed 

kunnen gebruiken.  

De Voedselbank zorgt er met haar 

voedselpakketten voor dat mensen 

die moeite hebben om de eindjes 

aan elkaar te knopen toch 

voldoende te eten hebben. Helaas 

is de Voedselbank nog steeds hard 

nodig. Ondanks alle sociale 

voorzieningen, neemt het aantal 

mensen dat onder de 

armoedegrens leeft toe. 

 

Het aantal gezinnen dat in Ouder-

Amstel en Diemen een beroep 

moet doen op de Voedselbank zit 

rond de 80 waaronder ook 

gezinnen in Ouderkerk.  

 

 

 

Een gezin komt in aanmerking voor 

hulp van de Voedselbank als ze, na 

aftrek van de vaste lasten, per 

volwassene minder dan € 180,- en 

per kind minder dan € 50,- per 

maand te besteden hebben voor 

eten, kleding en andere 

benodigdheden zoals 

schoonmaakmiddelen en 

speelgoed. 

 

Hoe werkt het?  

De boodschappen worden 

ingezameld op 10 december in de 

kerk. Hier staan plastic bakken 

waar u de boodschappen voor of 

na de viering in kunt doen. Deze 

worden vervolgens afgegeven bij 

de Voedselbank. 

Dus kom op zondag niet alleen 

vóór de boodschap naar de kerk, 

maar ook mét een boodschap! 

 

Welke boodschappen? 

De Voedselbank is er voor het 

uitdelen van de dagelijkse 

boodschappen. Voor andere 

producten, hoe goed bedoelt ook, 

hebben zij momenteel geen 

ruimte. Ook worden er geen 

alcoholische producten uitgedeeld. 
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Er is behoefte aan de volgende 

producten: (let hierbij op de 

houdbaarheidsdatum):  

 Pasta, rijst, couscous, 

aardappelpuree 

 Pastasauzen, soep 

 Ontbijtgranen, zoet 

broodbeleg 

 Pannenkoekmix 

 Vlees en vis in blik 

 Groente en fruit in blik of pot 

 (Zonnebloem-/olijf-) olie 

 Gluten- en lactose vrije 

producten 

 Houdbare zuivelproducten  

 Koffie, thee, suiker 

 Sap en frisdrank 

 Toiletartikelen/ 

verzorgingsproducten 

 Schoonmaak-en wasmiddel  

Bent u niet in de gelegenheid om 

aan deze actie deel te nemen, dan 

kunt u de Voedselbank ook 

steunen met een donatie , alle 

beetjes helpen! Bij de PLUS staat 

een bakje waar u ook uw 

pakketzegels kunt doneren voor de 

Voedselbank. Alvast bedankt voor 

uw gave namens de PCI. 

 

Het banknummer is:  

NL 78 INGB 0004 8963 40  

t.n.v. Stichting Voedselbank 

Steunpunt Diemen. 

o.v.v. actie Urbanuskerk Ouderkerk 

a/d Amstel. 

 

 

 

 

 

  

Oproepje: Koffie schenken 
Zoals U waarschijnlijk wel weet, wordt er elke week koffie en thee 
geschonken na afloop van de zondagse viering. Sinds kort is er een hoek 
leuk ingericht, waar U elkaar kunt ontmoeten en even gezellig napraten. 
Vindt U het leuk om eens mee te lopen en ons team te komen versterken? 
Neem dan contact op met Eugene Brussee of Ans Sweers, tel.4965323. 

 



12 
 

Urbanus Kerstconcert 2017  
 

Op zondag 17 december 2017 om 15.30 uur is er in onze kerk 

het Urbanus Kerst Concert door De Choralen van de Grote 

of O.L.V. Kerk te Breda o.l.v. van Henri de Graauw m.m.v. 

Jelena Bazova (orgel en piano) en de 15-jarige Oekraiense 

pianiste, Diana Pivak, een jong talent leerlinge van Jelena Bazova aan  

de Young Musicians Academy van de Fontys Academy of Music te Tilburg. 

Tijdens het concert zal het koor op het kerstgebeuren geïnspireerde  liederen 

ten gehore brengen. De koorwerken zullen zowel a capella als begeleid door 

orgel of piano worden gezongen. Daarnaast staan solowerken voor orgel en 

piano op het programma.  

 

De Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk te Breda  zijn een onderdeel van 

de Stichting Muziekinstituut Breda. Het huidige koor bestaat gemiddeld uit 20 

jongens (sopranen en alten) en 14 heren (contratenoren, tenoren en bassen). 

Het koor behoort in Nederland tot de absolute top in zijn genre. 

 

Henri de Graauw, de dirigent van het koor, studeerde koordirectie aan het 

Instituut Dirigenten Educatie te Gorinchem. Aan het St. Johns College in 

Cambridge (Engeland) volgde hij masterclasses.  

Jelena Bazova studeerde aan het staatsconservatorium van Kazan (Rusland) 

orgel en piano. Deze studies werden in 1980 bekroond met zowel het 

solistendiploma als de Prix d’excellence. In de jaren 1980-1997 was zij als 

docente piano en orgel verbonden aan de staatsconservatoria van Astrakhan 

en Kazan. Sinds 1997 leeft en werkt zij in Nederland. Als docente hoofdvak 

piano is zij thans verbonden aan het Fontys Conservatorium te Tilburg.  

Tevens is zij organiste van het Sacramentskoor te Breda.  
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Meer parochienieuws vindt u in ‘Spirit’ terug….. 
 

Blz. 16 Meer informatie over de Adventsactie van uw PCI. 

Blz. 34 In Ouderkerk start er weer een Alpha cursus. De eerste avond 

van een serie van tien, staat gepland op dinsdag 16 januari om 

18.30 uur. De avond wordt ingeluid met een warme maaltijd en 

een gezellig samenzijn. Aansluitend is er een inleiding waarin 

een thema van het christelijk geloof wordt uitgelegd en ga je 

met elkaar in gesprek. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. 

Blz. 34 Meditatie in Ouderkerk: Iedere woensdag avond om 20.00 uur 

is er een meditatieve bijeenkomst van een klein uurtje onder de 

noemer van ‘Op adem komen’. 

Blz. 35 De inspiratie-avond op 25 januari 2018 voor de groep 30-ers en 

40-ers, in de pastorie van 20.00-22.00 uur.  

 

Meer informatie over de Alphacursus en inspiratie-avond: pastor Brussee: 

e.brussee@rkamstelland.nl 

Na afloop van het Kerstconcert wordt een receptie aangeboden door Bakkerij 

Out, Keurslagerij Wim Stronkhorst en Plus Vreeswijk Ouderkerk a/d Amstel.  

Na afloop van het concert is er tevens een deurcollecte om de onkosten van 

het concert te dekken.  
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Agenda december 2017, januari, februari 2018 
 

Week 48 

Wo 29 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  12.00 uur Uitkomen van de parochiebladen ‘De Brug’ en ‘Spirit’ 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Zo 03 dec 10.00 uur 1
ste

 zondag van de Advent 
Eucharistieviering koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 49 

Wo 06 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk 

Za 09 dec 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 10 dec 10.00 uur 2
e
  zondag van de Advent. In natura voor Voedselbank 

Gezinsviering met kinderkoor ‘t Kwetternest 
Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

Week 50 

De 12 dec 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 13 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk 

Za 16 dec 14.00 uur Het Amstel Winter Festival op het Kampje voor Tulip 
Garden Home in India van Margreet van Coeverden. 

Zo 17 dec 10.00 uur 3
e
 zondag van de Advent 

Woord&Communieviering met Sint Caeciliakoor 
Voorganger: pastor E. Brussee 

 

Week 51 

Wo 20 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk 

Do 21 dec 15.30 uur Kerstviering in Ons Tweede Thuis met koor Elckerlyc 
Voorgangers: Pastor Brussee en dominee A. v/d Stoel 

Zo 24 dec 10.00 uur 4
e
 zondag van de Advent. 

Eucharistieviering met de Duif 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 
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Zo 24 dec 17.00 uur Oecumenische kerstviering in Theresia  met Sint 
Caeciliakoor . 
Voorgangers: Pastor E. Brussee en dominee 

  19.30 uur Kerstavondviering met kinderkoor het Kwetternest 
Voorganger: pastor E. Brussee 

  22.00 uur Kerstnachtviering met koor Elckerlyc 
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee 

 

Week 52 

Ma 25 dec 10.00 uur Hoogfeest van Kerstmis met Sint Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee 

  14.00 uur Kindje wiegen  

Wo 27 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

Do 28 dec 19.30 uur Eucharistie met stille aanbidding 
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 

Zo 31 dec 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  17.00 uur Oecumenische viering Oudjaar met samenzang 
in de Amstelkerk 
Voorgangers: Pastor E. Brussee en dominee 

 

Week 01 

Wo 03 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Zo 07 jan 10.00 uur Woord&Communieviering met De Duif 
Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

Week 02 

Di 09 jan 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 10 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Do 11 jan 20.00 uur 1ste Ouderavond Eerste Communie 2018 
Za 13 jan 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 14 jan 10.00 uur Gezinsviering met kinderkoor ‘t Kwetternest 
Voorganger: Diaken E. Brussee 
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Week 03 

Wo 17 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Zo 21 jan 10.00 uur Oecumenisch viering met Sint Caeciliakoor  
in de Urbanuskerk 
Voorgangers: Pastor E. Brussee en dominee J. de Heer 

 

Week 04 

Wo 24 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Do 25 jan 19.30 uur Eucharistie met stille aanbidding 
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 

Za 27 jan 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 28 jan 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: pastor G. van Tillo 

 

Week 05 

Ma 29 jan 24.00 uur Laatste mogelijkheid tot insturen kopij voor de Brug 
Wo 31 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Zo 04 feb 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor J. Adolfs 

 

Week 06 

Wo 07 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk 

Za 10 feb 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 11 feb 10.00 uur Gezinsviering met kinderkoor ‘t Kwetternest 
Voorganger: Diaken E. Brussee 

 

Stilte is als een scheppende kracht die 

even de adem inhoudt 

-Els Rentenaar-  
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Geen gegevens voor lijst met afbeeldingen gevonden. 

 

De agenda is zo veel mogelijk naar waarheid ingevuld, wijzigingen leest u op de 

website of in het twee wekelijk “Bruggetje’. 

 

Gezinsvieringen 
 

met zang van ’t Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer 

 

 

 

Zondag 10 december 10.00 uur    

2e Zondag van de Advent   

Pastor E. Brussee gaat voor in deze viering. 

 

 2018   

 

De vieringen in het nieuwe jaar zijn op 

zondag 14 januari en   zondag 11 februari 

In beide vieringen gaat pastor E. Brussee voor.   

 

*** 
Wij wensen u  Fijne  Feestdagen  

en een Voorspoedig Nieuwjaar. 

Di 13 feb 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 14 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  09.00 uur Uitkomen parochiebladen De Brug en Spirit 
  19.30 uur Aswoensdag  Woord&Communieviering met Sint 

Caeciliakoor in de Urbanuskerk 
Voorganger: Pastor E. Brussee 

Zo 18 feb 10.00 uur Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor 
Voorganger: Pastoor E. Jongerden 
1

e
 zondag van de Vasten 
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Nieuws vanuit de koren  
 
Koor Elckerlyc 
Met de aankomende feestdagen in het vooruitzicht zijn wij , het koor Elckerlyc, 
al druk aan het repeteren voor onder andere de kerstviering. Onder de 
bezielende leiding van Laurens de Boer en de inspirerende piano begeleiding 
van Edwin Saan studeren wij iedere dinsdagavond een mooi repertoire met 
ook nieuwe nummers in. Wij doen het allemaal met veel plezier en in de pauze 
wordt er flink bijgepraat zodat we daarna weer “muisstil” kunnen luisteren 
naar de aanwijzingen van Laurens en weer verder kunnen zingen. 
 
Wij hopen dat u bij onze aankomende vieringen ook enkele liederen mee kunt 
zingen als de dirigent dat aangeeft en wensen u alvast een gezegend 
Kerstfeest.  
 
Mededeling van het St Caecilia koor  
Nee, nee, het is niet wat u misschien denkt! Wij worden niet opgeheven of 
gaan ons zelf ook niet opheffen, wij zingen gewoon door het nieuwe jaar in. 
Maar wel gaan we repeteren op een ander uur. Wij zijn inmiddels van de 
donderdagavond (20.00 uur) naar de dinsdagochtend (10.00 uur) gegaan. Dit 
hebben wij zo besloten zodat u, nieuwe leden (de koorleden zijn aan alles 
gewend), de avondlijke, duistere fietstochten over de herfstig glad bebladerde 
dorpswegen, beijzelde fietspaden in winterse koude of druilerigheid, bespaard 
blijft. Daarom kunt u zich vanaf nu zonder levensgevaar opgeven als nieuw lid, 
wij zien u en uw aanmelding dan ook graag tegemoet.  
Op de frisse ochtend is het goed zingen! Lekkere koffie in de pauze, met vaak 
iets erbij, terwijl het gezellig babbelen is. 
Namens het bestuur: Cor Gravestein (dit is geen nepnieuws). 
 
Kwetternest 2x verhuisd! 
De repetitie dag van het kinderkoor het Kwetternest is verhuisd naar de 
donderdagmiddag van 15.30 (direct uit school) tot 16.15 uur. Tevens zijn zij 
van repetitieplek veranderd. Vanaf nu zullen de repetities plaatsvinden in de 
Cuyperskamer in de pastorie. Dus zin om mee te doen, kom gezellig langs op 
donderdagmiddag. De limonade staat klaar! 

  



Informatieavond Eerste Heilige Communie 2018 
 
De Eerste Communie in de Sint Urbanus Ouderkerk zal op 15 april 2018 plaats 
vinden. Gezien de Communie dit jaar vrij vroeg valt, start voor de kinderen het 
voorbereidingsproject "Door de poort" ietsje eerder dan gebruikelijk, namelijk 
op vrijdag 19 januari 2018. De kinderen worden wekelijks verwacht om 15.30 
uur in de pastorie van de Sint Urbanuskerk. Rond 17.30 uur kunt u ze komen 
ophalen of mogen ze in overleg met u zelfstandig naar huis. 
 
De werkgroep Eerste Communie nodigt u uit voor een eerste ouderavond op: 
Donderdag 11 januari 2018 om 20.00 uur in de pastorie van de Sint 
Urbanuskerk in Ouderkerk (inloop koffie en/of thee vanaf 19.45). 
Op deze avond krijgt u alle informatie over “hoe, wat, wie, waar en wanneer” 
van de Eerste Communie in onze parochie. Heeft u een zoon/dochter die in 
aanmerking komt, dan bent u van harte welkom. De leeftijd van Eerste 
Communicanten is rond de 8 jaar of ouder. Op school zitten deze kinderen in 
groep 4 of hoger en kunnen dan al redelijk zelfstandig lezen en schrijven. 
 
Bent u geïnteresseerd, email dan uw naan en adres gegevens en dat van uw 
kind naar: isabelland78@gmail.com. Ook ontvangen we graag de 
geboortedatum, naam van de school en groep van uw kind. We horen graag 
met hoeveel personen wij u kunnen verwachten. U kunt ook onderstaand 
strookje ingevuld afgeven bij de pastorie t.a.v. pastor E. Brussee, Ronde Hoep 
Oost 31 (tel.: 4961320 ) of bij mevrouw I. Land - dos Santos, Vink 8 (tel.: 
6169393 ) 
 
Namens de werkgroep Eerste Communievoorbereidingen, 
Isabel Land-dos Santos 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam ouder:  .................................................................................       

Voornaam kind:  ................................................................................. 

Adres:   ................................................................................. 

Tel.nr.:   ................................................................................. 

Email:    ................................................................................. 

Op donderdag 11 januari a.s. kunnen jullie ons verwachten met     ........... 

persoon/personen  
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Diaconale kerstcollecte 

2017 

 

Uw PCI mag ook dit jaar tijdens de 

vieringen op Kerstavond en op 

Eerste Kerstdag een collecte 

bestemmen voor de hulp-

behoevende medemens. 

Dit jaar willen wij de opbrengst 

gelijkelijk bestemmen voor twee 

hulpverlenings- projecten zowel 

dichtbij in Amsterdam als verderaf, 

namelijk: 

 

Hulp aan daklozen en 

uitgeprocedeerde asielzoekers 

In de periode dat hij in de St. 

Nicolaaskerk werkte had Eugène 

Brussee regelmatig contact met de 

medewerkers van de Stichting 

Oudezijds 100 en Stichting 

Kruispost die medische en 

psychosociale zorg bieden aan 

mensen die in de reguliere zorg 

geen hulp kunnen vinden. Per jaar 

weten zo’n 3200 patiënten 

Kruispost te vinden. Mensen uit 

alle hoeken van de samenleving 

vormen samen al sinds 1955 de 

Communitaire Gemeenschap 

Oudezijds 100.  

In de binnenstad van Amsterdam 

proberen zij in leven en werken het 

evangelie van Jezus Christus 

present te stellen. Oudezijds 100 

biedt concreet hulp door inloop, 

maatschappelijke opvang, begeleid 

wonen en medisch 

maatschappelijke werk. De 

woongemeenschap functioneert 

hierin als groot gezin en 

oefenschool, die de hulpverlening 

ondersteunt. 

 

De website www.oudezijds.nl zal u 

een compleet beeld kunnen geven 

van zowel het goede werk als de 

goede organisatie van de beide 

Stichtingen. Het zal duidelijk zijn 

dat de inkomsten merendeels 

bestaan uit giften en legaten en de 

PCI wil daarom de ondersteuning 

van deze Stichtingen van harte bij 

u aanbevelen. 

 

Indien u niet bij de kerstvieringen 

aanwezig kunt zijn of liever een 

bedrag wilt overmaken dan kan dat 

op de rekening: 

NL80INGB 0000056295 van 

Stichting Vrienden van Oudezijds 

100 te Amsterdam. 
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Stichting Derde Wereld Hulp 

De Stichting Derde Wereld Hulp 

(SDWH) van Margreet en Peter van 

Coeverden moet inmiddels bekend 

zijn bij alle parochianen. De 

Stichting zet zich in voor kansarme 

kinderen in de omgeving van 

Vijayawada, een stad in de Indiase 

deelstaat Andhra Pradesh aan de 

oostkust van India. Dit zijn 

kinderen uit de allerarmste 

gezinnen en weeskinderen.  

In haar huizen biedt SDWH de 

kinderen onderdak, voeding, 

gezondheidszorg, scholing, 

structuur en een liefdevol 

gezinsleven en daarmee de kans op 

een goede en zelfstandige 

toekomst. Het belangrijkste doel  

daarbij is de kinderen in staat te 

stellen op hun eigen benen te 

staan. De SDWH heeft oog voor de 

mensen in de omgeving van haar 

projecten en wenst zoveel mogelijk 

samen te werken met lokale 

mensen, organisaties en 

overheidsinstanties en daaraan 

eveneens ondersteuning te 

bieden. De SDWH wil zo duurzaam 

mogelijk werken en streeft ernaar 

zo veel mogelijk zelfvoorzienend te 

zijn.  

SDWH maakt het verschil tussen 

uitzichtloosheid en toekomst, maar 

ook tussen leven en dood. 

Belangrijke wensen zijn een 

nieuwe toilet- en douchegebouw 

voor de jongens naast hun 

slaapzalen waarvan de all-in kosten 

€ 7000,-- bedragen en het maken 

van een extra slaapkamer bij de 

grote meisjes die € 900,-- gaat 

kosten. Laten wij zorgen dat SDWH 

door een goede collecte-opbrengst 

deze wensen in 2018 kan 

realiseren. Voor verdere info 

verwijzen wij naar de website 

www.sdwh.nl. 

 

Indien u direct een bijdrage wilt 

overmaken is het 

bankrekeningnummer 

NL 81 RABO  035 18 89 

086  (eventuele BIC code : 

RABONL2U) t.n.v. Stichting Derde 

Wereld Hulp te Amstelveen.   

 

Bij voorbaat dank voor uw 

bijdragen. 

Namens de PCI wens ik u een zalig 

kerstfeest en een fijne 

jaarwisseling,          

Nico van Wieringen 



In Memoriam Truus Miltenburg – van der Linden 
 
Truus was een lieve en zorgzame vrouw, die altijd belangstelling had voor 
anderen. Iemand die van gezelligheid hield, opgewekt, pittig en tot het einde 
toe actief. Haar overlijden kwam onverwacht, voor de familie maar ook voor 
velen in het dorp. Al was ze al langere tijd veel moe, niemand had verwacht 
dat ze zo plotseling zou overlijden. Wat haar bespaard is gebleven, is een lang 
ziekbed. En ze is tot het einde toe thuis kunnen blijven. Dat is voor haar heel 
fijn geweest. Truus heeft veel zorg gehad voor haar moeder die ze heel lang in 
huis heeft gehad en toen haar man Jan ziek werd heeft ze ook voor hem 
jarenlang gezorgd. Dat tekent haar: dat zorgzame zonder klagen en met een 
grote opgewektheid. Haar man Jan overleed in 2014, en drie jaar later, precies 
op dezelfde dag 21 september, overleed zijzelf. Maar tussen 2014 en 21 
september 2017 heeft ze niet stil gezeten. Ze pakte het zingen weer op in het 
Caeciliakoor, ging vrijwilligerswerk doen in Theresia, kaarten en rummikuppen 
met een clubje vriendinnen. Met verdriet in ons hart hebben we afscheid 
genomen maar ook met dankbaarheid in het hart voor deze onvergetelijke en 
lieve vrouw, moeder, oma, vriendin, parochiaan en dorpsgenoot. 
 

In Memoriam Mies Smit – van Dijk 

Ineens staat de wereld stil. Zo benoemde haar familie het plotselinge 
overlijden van Mies in de rouwkaart op 5 oktober. In een vingerknip is alles 
anders en niets meer wat het was. Voor velen was het een pijnlijke verrassing 
dat Mies zo plots was overleden. Een operatie die eigenlijk niet heel 
ingewikkeld had moeten zijn bleek tot complicaties te leiden. En waar eerst 
nog de hoop was dat ze er goed doorheen zou komen, ging het uiteindelijk 
toch helemaal mis. Ze was een zorgzame, krachtige vrouw, een rots in de 
branding, steun en toeverlaat voor haar familie, blijmoedig en altijd recht door 
zee. Wat valt het dan zwaar om iemand te zien wegvallen die tot voor kort nog 
zo volop in het leven stond, deel uitmaakte van dit dorp en met zovelen 
contact had. Vooral voor Henk en de kinderen, voor wie ze de spil was van het 
gezin. Velen zullen haar missen: de persoon die zij was, het altijd klaarstaan 
voor anderen. Op 13 oktober hebben we Mies uit handen gegeven aan haar 
Schepper.  
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Informatieavond Lourdesreis op 20 januari 2018 
 

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Vraag 

het maar aan de miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in de 

Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar 

Maria in 1858 aan het meisje Be rnadette Soubirous verscheen. Mensen gaan 

naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om 

stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen 

te beleven, om bezinning. De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam 

verzorgt al decennia lang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in samenwerking 

met het ‘Huis van de Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit 

vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten 

tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong 

en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan 

heel bijzonder zijn. Het aanbod voor dit jaar bestaat uit: 

 26 mei – 03 juni 2018, busreis naar Lourdes (de mogelijkheid wordt ook 

geboden van 28 mei – 2 juni 2018, als vliegreis) 

 11-16 september 2018, vliegreis met Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop 

Bisdom Haarlem-Amsterdam 

 

Informatiebijeenkomsten zijn op zaterdag 20 januari 2018: 

- 10.30 uur in Haarlem, de Moeder van de Verlosserkerk,  

- Prof. Eijkmanlaan 48, 2035XB, Haarlem 

- 14.30 uur in Heiloo, Diocesaan Heiligdom, Onze Lieve Vrouw ter Nood, 

Hoogeweg 65, 1851PJ, Heiloo  

 

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. Bij voorkeur, i.v.m. met 

de catering, uw komst telefonisch melden bij mevrouw Joke Hoekman (06-

42347729) of per email (jokehoekman@ziggo.nl) Voor meer informatie over 

de reis kunt u ook met mevrouw Joke Hoekman contact opnemen. 
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Dag-boek om gedachten en wensen een plek te geven 

 
Het is een cliché, maar toch: er is maar één ding zeker in het leven en dat is 
dat we allemaal doodgaan. Vroeg of laat. Soms te vroeg, maar nooit te laat. 
Want doodgaan hoort onlosmakelijk bij het leven. En toch, als je dat gegeven 
tot je door laat dringen, tot je door moet laten dringen, dan komt het ineens 
dichtbij. Dan zijn een heleboel dingen ineens niet zo belangrijk meer, terwijl 
andere dingen ineens belangrijk worden. Dierbaar worden. Persoonlijke 
dingen, om te koesteren en om te delen nu het nog kan. Of daarna. 

Daarvoor is dit Dag-boek. Om zaken eens goed op een rijtje te zetten, of om 
op te schrijven wat zomaar invalt. Om de dingen op te schrijven die er 
ogenschijnlijk niets toe doen of misschien juist alles. Dingen die normaal 
gesproken lastig zijn om woorden aan te geven, of juist om woorden op te 
schrijven die niet vergeten mogen worden. Wanneer je nooit goed weet 
wanneer je erover beginnen moet, is dit boek een goed begin. Om wensen 
vast te leggen. Om nog eens door te lezen. Voor nu of straks. En maak vooral 
uw naasten hierop attent. 

Het boekje bestaat uit twee delen: het eerste deel is bedoeld als dagboekje, 
waar gedachten en herinneringen een plek kunnen krijgen. De pagina’s met 
schrijfruimte worden afgewisseld met sfeervolle foto’s en gedichten -alle van 
eigen hand- die soms alleen de suggestie dragen van definitief afscheid, en 
gedichten die dat ook benoemen, direct en indringend.  

In het tweede deel zijn pagina’s 
ingeruimd om de persoonlijke wensen 
rond een uitvaart te noteren. Het 
boekwerkje beslaat 50 pagina’s in 
handzaam A5-formaat en kost € 14,95 
(excl. € 2,35 verzendkosten).  

Voor meer informatie of bestellingen 
kunt u een e-mail sturen naar: 
elsrentenaar@gmail.com 
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Aandacht voor afscheid door De Ronde Uitvaart  

Een nieuwe onderneming in Ouderkerk aan de Amstel 
 

In oktober 2017 heeft De Ronde Uitvaart zich gevestigd in Ouderkerk aan de 

Amstel. Een nieuwe onderneming van twee vrouwen: Beja Boterman (57) en 

Tiba Spaapen (56). Bij het delen van persoonlijke ervaringen ontdekten zij hun 

gezamenlijke interesse in het begeleiden van uitvaarten. Het idee voor De 

Ronde Uitvaart was geboren! Door hun levenservaring brengen zij wat extra’s 

mee. De periode voor, tijdens en na het overlijden kunnen zij met liefde, maar 

ook daadkracht als dat nodig is, begeleiden. 

Omdat het regelen van een uitvaart emotioneel en intens is, willen zij als 

afscheidsplanners/uitvaartbegeleiders helpen de rust en het overzicht te 

bewaren bij het regelen van een uitvaart. Zelf noemen zij dat het ‘ontzorgen’ 

van de nabestaanden, in de breedste zin van het woord.  

 

Meer over deze afscheidsplanners vind je op de website 

www.derondeuitvaart.nl. Hier is ook een Laatste Wensenboekje te 

downloaden, zodat je zelf eens na kunt denken over je eigen uitvaart. 

Vrijblijvend komen Beja en Tiba langs om je wensen te bespreken. 

Telefonisch zijn zij te bereiken via 020 – 2611 346. 
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Contactpersonen Sint Urbanusparochie 

Redactie ‘De Brug’/’Bruggetje’:     redactieurbanusouderkerk@gmail.com 

‘De Brug’ is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x 
per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie, 
alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de 
regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan 
berichten vanuit eigen de gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van 
parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te 
veranderen. 
 

De nieuwe Brug: 14 februari 2018 

Uiterlijke kopij datum: 29 januari 2018 

Werkgroepen 
 
Raad van Kerken 

 
 
Mw. Linda den Hartog 

 
 
020-496 4759 

Parochiële Caritas/PCI Mw. Isabel Land-dos Santos 020-616 9393 
Bezoekgroep Mw. Hélène van Huizen 020-496 1243 
Jongerengroep Dhr. Paul Liesker 020-644 8097 
1

e
 Communiewerkgroep Mw. Isabel Land-dos Santos 020-616 9393 

Kerkhofbeheer Via secretariaat 020-496 1320 
Websitebeheer Dhr. Ron Korrel rkorrel@kpnmail.nl 

Bloemengroep 
 
Koren 
 
Dirigent 

Mw. Bets Harte  
 
 
 
Dhr. Laurens de Boer 

020-496 4941 
 
 
 
0624 226 872 

Koor Elckerlyc (di-avond) Dhr. Marcel v/d Velde 0612 119 204 
Sint Caeciliakoor (di-ochtend) Dhr. Wim Compier 020-496 3146 
Kwetternest/gezinsviering 
(do-middag) 

Mw. Bets Harte 020-496 4941 

 
Ledenadministratie 

 
Dhr. Jan de Jong 
 

 
020-496 4608 
jongj@upcmail.nl 

Bezorging parochieblad  Dhr. Marcel Schwegler 020-496 5733 
 
Interkerkelijk Stencilbureau 
 

 
R.K. Gezellenhuis 
 

 
020-496 1255 
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Opgave intenties 

 

Intentie voor  …………………………………………………………………. (naam) 
 
Intentie tijdens de viering van     .…….. dag,       / /           (datum) 
 
2e intentie tijdens de viering van ……… dag,       / /     (datum)  
 
Opgegeven door …………………………………………………………………. (naam)   
Telefoonnummer …………………………… 06 ……………………. 
Emailadres  ………………………………………………………. 
 
Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipendium” aan te bieden. 
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. 
Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, 
Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, 
NL61 RABO 0351 8018 55 ). Gelieve op de enveloppe te vermelden: Intentie. 
 
 

Laat je kennen; help onze administratie 
 
Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!  
 
Naam   ……………………………………………………………………….. 

Huidig adres  ……………………………………………………………………….. 

Nieuw adres  ……………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………..... 

Telefoonnummer: ..….…………………………06……………………………………. 

Emailadres:  …………..…………………………………………………………… 

 
Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via 
urbanusparochie@xs4all.nl of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te 
Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige 
namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel.  
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Sint Urbanusparochie 
Rondehoep Oost 31  

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel 

020- 496 1320 

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl 

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 

mailto:urbanusparochie@xs4all.nl

