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Parochiesecretariaat woensdagochtend  
donderdagochtend 
verder na overleg met  
pastor E. Brussee 

09.00 - 12.00 uur 
09.00 - 12.00 uur 
 

Parochiebestuur 
 
Pastoor 

 
 
Pastoor Eugène Jongerden  

 
 
020-641 3233 

Diaken Pastor Eugène Brussee 020-496 1320 

Vice-voorzitter Dhr. Alfred Schwegler 020-820 5200 

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 Tijdelijk: Mw. Yvette Saan 

 
020-496 5310 

   

E-mailadressen Pastoor Eugène Jongerden ejongerden68@hotmail.com 

 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 Urbanus NL 86 RABO 0351 8218 72  
Stichting Vollebregt  NL 42 RABO 0300 5897 86  



Mijn eigen fundament  
Pastor Eugène Brussee, diaken. 

 

‘De kerk staat in brand, letterlijk en 
figuurlijk’, schrijft onze bisschop in 
Samen Kerk. Hij doelt daarbij op de  
brand in Bovenkerk en tevens op 
het seksueel misbruik door mensen 
van de Kerk waar we mee 
geconfronteerd worden en waar 
we ons voor schamen.  
 
De bisschop roept naar aanleiding 
van het seksueel misbruik op om je 
geloof, je band met God en de Kerk 
niet van mensen te laten afhangen. 
In Bovenkerk klinkt juist de roep 
om te beseffen dat een kerk niet 
alleen uit stenen bestaat, maar 
vooral uit mensen die samen Kerk 
vormen.   
 
Mensen zijn inderdaad belangrijk 
als het om kerk zijn gaat, maar 
mensen kunnen ook fouten maken.  
Dat doet een beroep op ons eigen 
geloof. Laat ik me de kerk 
uitpraten door hen die zich hebben 
afgekeerd van die Kerk? Of kan ik 
de kerk als een plek van 
Godsontmoeting zien en van 
samen het geloof vieren? 
 
Natuurlijk zijn ook de stenen 
belangrijk. Dat voelen de mensen 
in Bovenkerk, binnen en buiten de 
kerk.  

En dat voelen we allemaal als we 
van bisdom zijde te horen krijgen 
dat er binnen een aantal jaren een 
paar kerken in RK Amstelland 
moeten sluiten. Een kerkgebouw is 
belangrijk. We hebben daar zoveel 
meegemaakt.  
 
Maar dat gebouw staat voor een 
geloof dat verder gaat dan het 
gebouw alleen. Zoals mensen in de 
kerk ‘maar’ mensen zijn, is een 
gebouw ‘maar’ een gebouw. Zo 
voel ik zelf dat de kerk waar ik in 
en voor werken mag, mij heel 
dierbaar is maar tegelijk ‘maar’ een 
middel om tot God te komen en 
geen doel op zichzelf. 
 
Ik zet dat ‘maar’ tussen haakjes om 
aan te geven dat ik niets wil afdoen 
aan de waarde van mensen, een 
gebouw of de Kerk als geheel. 
Waar ik alleen aandacht voor wil 
vragen is dat met die waarde van 
mensen, gebouwen en de Kerk niet 
alles is gezegd.  
 
Ons kerkbestuur in Ouderkerk doet 
haar uiterste best om de kerk 
zodanig te restaureren dat het 
gebouw weer toekomst heeft. En 
door de fusie met RK Amstelland in 
januari worden we weliswaar 
opgenomen in een groter geheel 
maar blijven we als locatie van 
belang, ook ons kerkgebouw.  
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Maar als we dan alleen zeggen: 
‘gelukkig blijft onze kerkgebouw 
bestaan’, dan is dat niet genoeg. 
 
Kerk zijn heeft ook te maken met 
ons geloof. Een geloof dat een 
gebouw nodig heeft, een geloof 
dat we met elkaar vieren, maar 
tegelijk een geloof dat daar 
uiteindelijk niet van afhangt. 
Daarom is het goed om naast de 
versteviging van de fundamenten 
van ons kerkgebouw, waar we in 

januari mee hopen te beginnen, 
ook bezig te zijn met het 
verstevigen van de fundamenten 
van ons eigen geloof.  
 
De tijd die voor ons ligt, biedt daar 
een goede gelegenheid voor. 
Advent: een tijd van inkeer en van 
hoop op een nieuw begin.  
Kerst: wanneer we vieren dat God 
dichtbij ons wil zijn in de geboorte 
van een Kind. Dat mag ons geloof 
verdiepen en laten groeien. 

 

 

Vanuit het Parochiebestuur 
 

November is nog niet ten einde, maar wij zijn druk bezig met de 

voorbereidingen voor Kerstmis. In deze periode gebeurt er veel achter de 

schermen;  met koren en vele vrijwilligers. Een spannende, maar ook fijne tijd. 

Gezamenlijk werken wij er zo weer aan om mooie goede vieringen te 

organiseren. 

 

In Ouderkerk is er meer dan 1000 jaar een actieve geloofsgemeenschap 

aanwezig. Gedurende deze periode zijn er pieken en dalen geweest, is er veel 

veranderd, maar het vlammetje van het geloof is telkens doorgegeven. 

Met ingang van 2019 staan we voor een volgende stap: onze parochie gaat 

fuseren met de R.K. Parochie Amstelland. Wij zijn hier enthousiast over.  

De fusie is onderdeel van een proces kenmerkend voor de huidige tijd.   

Een proces dat al enkele decennia loopt, er is veel en open over 

gecommuniceerd. Uiteindelijk is in 2014 door Urbanus Ouderkerk de intentie 

uitgesproken om te fuseren met Amstelland, dit door de ondertekening van 

een samenwerkingsovereenkomst.  
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Alvorens het parochiebestuur het definitieve besluit heeft genomen, hebben 

de parochianen inspraak gehad, evenals de leden van de verschillende 

commissies en groepen. In de laatste parochievergadering van september 

2018 is ook opnieuw ondersteuning gegeven. 

De fusie geeft ons kracht om verder te gaan.  De voorzienigheid Gods zal ons 

en die na ons komen, helpen, zodat er over 1000 jaar nog steeds een 

geloofsgemeenschap in Ouderkerk aanwezig zal zijn. De daadwerkelijke fusie 

van de parochies wordt nu voorbereid voor januari 2019.  

Als rentmeesters zullen wij dit proces zorgvuldig afmaken en wij werken nu 

aan het tot stand komen van de fusiedocumenten. De wederzijdse 

verplichtingen worden nauwkeurig omschreven en vastgelegd. 

 

Hoe verder 

In Ouderkerk komt een nieuwe locatieraad die verantwoordelijk zal zijn voor 

het dagelijks bestuur van de locatie. Zij zal de verbinding zijn tussen het 

parochiebestuur van de RK Parochie Amstelland en onze locatie Ouderkerk en 

vooral een praktische inslag hebben. Deze locatieraad zal niet het 

aanspreekpunt zijn voor de ontwikkeling van de gronden.  

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel zal uitgebreid en versterkt 

worden om het multifunctionele gebruik van het kerkgebouw aan te scherpen. 

 

Opzetten van onze Locatieraad 

Als onderdeel van de fusie met RK Parochie Amstelland wordt er in Ouderkerk 

een locatieraad benoemd. De locatieraad van de Sint Urbanuskerk heeft de 

zorg voor de praktische zaken van de geloofsgemeenschap in Ouderkerk.  

Ze fungeert tevens als aanspreekpunt en oog en oor van de 

geloofsgemeenschap, vrijwilligers, werkgroepen en het parochiebestuur.  

De locatieraad onderhoudt ook de contacten naar parochianen en 

buitenwereld. Daarnaast heeft ze een adviserende taak naar het 

parochiebestuur. De locatieraad bestaat uit locatieleden die door het 

parochiebestuur worden benoemd. De locatieraad is geen zelfstandig 

bestuursorgaan, maar uitvoerend orgaan van het parochiebestuur. 
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Heeft u interesse om deel uit te maken van de locatieraad? Wilt u concreet de 

geloofsgemeenschap in Ouderkerk verder brengen? Of wilt u meer informatie, 

neem dan contact op met mevr. H. van Huizen via telefoon 020-4961243.  

 

Dankbaarheid 

Met dankbaarheid hebben we recent 2 legaten mogen ontvangen.  

Deze giften tonen een diepe verbondenheid met onze Urbanuskerk aan, ook 

voor mensen die Ouderkerk reeds vele jaren geleden verlaten hadden.  

We zien deze legaten als een belangrijk teken van steun voor de toekomst van 

de kerk in deze tijd. We gedenken de gevers in dankbaarheid. 

Ook na onze fusie met Amstelland kunnen legaten gegeven blijven worden 

specifiek voor de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk. Onze locatie behoudt haar 

eigen bankrekeningen en administratie.  

Verder kan uw legaat gemaakt worden met een speciaal doel.  

De bijdrage van parochianen en sponsors blijft een belangrijk basis-onderdeel 

voor een gezonde toekomst van onze geloofsgemeenschap en kerk.  

Voor meer informatie verwijzen wij naar de link op onze website.  

Heeft u een persoonlijke vraag, dan kunt u contact opnemen met de 

parochiecoördinator (Yvette Saan: tel. 020-461320) en een afspraak maken. 

 

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Met zijn komst brak in de 

wereld een nieuwe tijd aan, nu al 2000 jaar geleden. Wij hopen dat de tijd die 

nu aanbreekt voor onze geloofsgemeenschap in het licht van het Kerstkind 

mag staan: vol vuur van ons geloof en in het vooruitzicht van een gezegende 

toekomst. 

 

Met dit schrijven is het de laatste keer dat wij ons als parochiebestuur met 

Kerst tot u richten. Wij danken u voor de ondersteuning en hartelijkheid die 

we van u hebben gekregen en wensen u een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig 

Nieuw Jaar toe.  

 

Het parochiebestuur  



PCI Urbanus per 1 januari 

2019 “Op weg naar een 

nieuwe toekomst” 
 

De aanhef verwijst naar de titel van 

een bericht uit de laatste De Brug 

van Eugene Brussee waarin wordt 

gemeld dat ook uw PCI gaat 

fuseren met Caritas Amstelland 

(“CA”). Dat gebeurde eerder met 

de andere vroegere PCI’s van de 

verschillende locaties van de 

nieuwe parochie RK Amstelland. 

Wat betekent dit in de praktijk 

voor u als parochiaan? 

Als het goed is dan moet er voor u 

weinig veranderen. Er zal een 

diaconale werkgroep voor locatie 

Ouderkerk blijven bestaan die net 

als de PCI dezelfde taken op zich 

zal nemen zoals: 

o De ondersteuning van de 

medemensen die hulp in enige 

vorm nodig hebben; 

o Het continueren van de 

bezoekgroep voor met name 

zieken en alleenstaanden; 

o Het regelmatig samenwerken 

met de diaconie van de 

Amstelkerk bijvoorbeeld op 

het gebied van de 

kerstpakketten-actie. 

Voor die taken is door CA ook een 

beperkt jaarlijks basisbedrag 

toegezegd waarmee het meren- 

deel van de huidige activiteiten 

kunnen worden gecontinueerd. 

Het valt niet te ontkennen dat 

financiële besluiten die dit 

basisbedrag overschrijden dienen 

te worden goedgekeurd door het 

bestuur van CA, maar dat is de 

directe consequentie van een 

fusie. De vertegenwoordiger van 

locatie Ouderkerk in het bestuur 

van CA zal echter waar nodig 

bepaalde voorstellen van onze 

locatie in dat bestuur ter sprake 

brengen. Uw PCI vertrouwt dan 

ook dat u de diaconale werkgroep 

in de meest brede zin blijft steunen 

want,  dat draagvlak hebben we 

zeker nodig om deze nieuw op te 

richten diaconale werkgroep te 

kunnen laten functioneren. 

De PCI-leden zullen voorlopig deze 

werkgroep vormen, maar er zijn 

dringend nieuwe leden gewenst. 

Rest mij mede namens mijn 

medebestuursleden Paul Liesker, 

Isabel Land, Helene van Huizen alle 

parochianen te bedanken voor hun 

bijdragen gedurende de tijd dat wij 

uw PCI mochten vormen, 

 

Nico van Wieringen



In natura inzameling voor de Voedselbank 
 

Op zondag 16 december a.s. , net voor de Kerst, doet de PCI wederom een 

beroep op alle parochianen om de Voedselbank Diemen te ondersteunen. 

Er wordt dan een “in natura” collecte gehouden voor de VOEDSELBANK, zodat 

ook de afnemers van de Voedselbank met de feestdagen iets extra’s 

ontvangen. U kunt dit door de week afgeven tijdens de openingstijden van het 

parochiesecretariaat (zie De Brug) of op zondag 16 december tijdens de dienst 

in de kerk. Waar u bijvoorbeeld aan kunt denken is: 

Rijst, pasta (saus), soep, groenten in pot of blik, aardappelen, ontbijtgranen, 

broodbeleg, als het maar een langer houdbaar product is. Ook artikelen als 

koffie, thee, afwasmiddel, schoonmaakspullen, shampoo en verzorgings-

producten zijn welkom, maar geen producten voor de koelkast en alcohol. 

  

Bent U niet in de gelegenheid om aan deze actie deel te nemen, dan kunt u de 

VOEDSELBANK ook steunen met een donatie of misschien donateur worden. 

Het banknummer is: NL 78 INGB 0004 8963 40 

t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen. 

o.v.v. actie Sint Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel. 

  

Namens de PCI,  Nico van Wieringen 
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Kerstmis, Warmte, Wensen 
 

Mensen allerhande, die elkaar vinden rond een stal, 

rond een kind, rond een gebeuren dat ons ontroert, 

rond Gods menslievendheid, hier zichtbaar: 

als een draad die de hemel met de aarde verbindt. 

 

En wij, ergens op het veld in de nacht, als herders, 

of ergens in huis in de drukte, als Maria, 

ergens naast elkaar, zoekend naar woorden en zingend als engelen, 

of ergens in de hoek, verlegen en klein, als de os en de ezel. 

 

En wij, nu starend naar een stal, 

daarnet nog veilig buiten in warme mantels, 

met de geur van wijn en sigaren in de kleren 

en met de verwachting naar het feest in de ogen. 

 

En wij, wij horen een stem: "Vrees niet, ik heb goed nieuws!" 

Vrees niet! Kom ook jij maar naar de stal, 

treed binnen in dit geheim van God, 

zoals je bent, niet groter of niet kleiner, 

zoals je bent, os of ezel, herder of schaap, groot of klein, rijk of arm. 

Treed binnen en weet: bij het Kind ben je altijd welgekomen. 
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Kerstconcert St. Urbanuskerk 
 

Op zondag 16 december, om 15.30 uur, zal in  

de Sint Urbanuskerk het kerstconcert  worden gegeven door  

de Vocal Group BANT. Op het programma staan werken van  

Ariel Ramírez: de Misa Criolla, Navidad Nuestra en delen uit  

de Misa por la Paz y la Justicia. 

 

De Vocal Group BANT staat onder leiding van Ronald Becker. 

De solopartijen zullen worden gezongen door Adriana Kegley. 

Twee jaar geleden zong de Vocal Group Bant dezelfde werken in de  

Sint Urbanuskerk. Het concert werd toen door het publiek met groot 

enthousiasme ontvangen. Dit jaar zijn enkele nieuwe delen uit de Misa por la 

Justicia y Paz toegevoegd. Naast de Zuid-Amerikaanse instrumentalisten 

verleent nu ook de pianist en accordeonist Fred Abbingh zijn medewerking. 

 

Na het concert zal U een receptie worden aangeboden door Bakkerij Out, 

Keurslager Wim Stronkhorst en Plus Vreeswijk. 

Bij de uitgang is er een collecte om de onkosten te dekken. 

 

*** 

Warme aanbeveling! 
 
Op 9 december is er een gezinsviering in onze St. Urbanuskerk met kinderen 
van het Kwetternest én het kinderkoor de Boventoontjes uit Bovenkerk.  
De Boventoontjes waren op 14 oktober ook in onze kerk om mee te zingen. 
Het was een mooie viering met een flink kinderkoor, maar…. helaas waren er 
maar weinig mensen uit Ouderkerk. Daarom een warme aanbeveling voor 9 
december.  
 
Pastor Eugène Brussee 
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Gezinsvieringen 
 

 

 
 

Zondag 9 december 10.00 uur 

2e zondag van de Advent 

In deze viering gaat pastor E. Brussee voor 

en zingt ’t Kwetternest samen met de Boventoontjes 

o.l.v. Ria de Bruijn 
 

********** 

Kerstmis 
Op Kerstavond 24 december is er om 19.30 uur 

een gezinskerstviering waarin Pastor E. Brussee voor gaat. 

’t Kwetternest  zingt o.l.v. Laurens de Boer 

 

Omdat Kerstmis een feest is om samen te vieren, roepen we 

kinderen op om mee te komen zingen met ‘t Kwetternest. 

Kom oefenen op dinsdagavond 4, 11 en 18 december  

van 19.00-19.45 uur in het Elckerlyc gebouw aan de Schoolstraat. 

 

Ook kinderen die een instrument bespelen zijn van harte welkom. 

Doe mee en geef je op bij Pastor Eugène Brussee  

e.brussee@rkamstelland.nl 

 

Op Kerstavond mogen kinderen verkleed als engel, herder of koning, 

naar de kerk komen of kunnen zich komen verkleden in de pastorie. 

 

Mét elkaar maken we er een mooie viering van! 
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Agenda december 2018, januari, februari 2019 
 

Week 48 

 

Week 49 

 

Week 50 

Di 11 dec 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 12 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk 

Zo 16 dec 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 
3

e
 zondag van de Advent 

Inzameling voor Voedselbank Diemen 
  15.30 uur Kerstconcert door Vocal Group BANT 

 

Week 51 

Wo 19 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk 

Za 22 dec 18.00 uur Herderstocht start Amstelkerk 
Zo 23 dec 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor G. van Tillo 
4

e
 zondag van de Advent 

Wo 28 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  09.00 uur Verspreiding parochiebladen 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Zo 02 dec 10.00 uur Eucharistieviering met Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 
1

e
 zondag van de Advent 

Wo 05 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  10.45 uur Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1. 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk 

Za 08 dec 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 09 dec 10.00 uur Woord&Communieviering met ’t Kwetternest en 
Boventoontjes uit Bovenkerk 
Voorganger: Pastor E. Brussee 
2

e
 zondag van de Advent 
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Kerstvieringen 

Di 24 dec 17.00 uur Kerstviering voor de bewoners in het Theresia met 
Caeciliakoor. Voorgangers pastor E. Brussee en ds. 
Benedikte Bos 

  19.30 uur Kinderkerstviering met kinderkoor ’t Kwetternest 
Voorganger: pastor E. Brussee 

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

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

  14.00 uur Kindje wiegen voor de allerkleinste rond de kerststal 
Voorganger: pastor E. Brussee 

Do 26 dec 13.00 uur Kerk open voor bezoek aan de kerststal en 
mogelijkheid tot bezinning. Tot 15.00 uur 

Zo 30 dec 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 01 

Ma 31 dec 17.00 uur Oecumenische oudejaarsviering in de St. Urbanuskerk 
Voorgangers: pastor E. Brussee en ds. Benedikte Bos 

Wo 02 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1. 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Zo 06 jan 10.00 uur Drie Koningen Eucharistie met De Duif 
Voorganger: pastor G. van Tillo 

  12.30 uur Nieuwjaarsreceptie RK Amstelland locatie Titus 
Brandsma, Westelijk Halfrond Amstelveen. 

 

Week 02 

Di 08 jan 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 09 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Za 12 jan 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 13 jan 10.00 uur Woord&Communieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor E. Brussee 
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Week 03 

Wo 16 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Zo 20 jan 10.00 uur Oecumenische viering in de Amstelkerk 
Eenheid van gebed met Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor E Brussee/ds. Benedikte L. Bos 
Na afloop mogelijkheid tot deelname aan schrijfactie 
voor Amnesty International 

 

Week 04 

Wo 23 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Do 24 jan 19.30 uur Eucharistie/ Stille aanbidding 
Voorgangers: Pastoor E Jongerden/ pastor E. Brussee 

Za 26 jan 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 27 jan 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: pastor E. Brussee 

 

Week 05 

Wo 30 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Zo 03 feb 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo  

  24.00 uur Kopij inleveren De Brug en Spirit 

 

Week 06 

Wo 06 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  10.45 uur Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1. 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk 

Za 09 feb 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 10 feb 10.00 uur Woord&Communie/gezinsviering met kinderkoor  
’t Kwetternest en de Boventoontjes 
Voorganger: Pastor E. Brussee 
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Week 06 

Di 12 feb 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 13 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 

  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk 

Zo 17 feb 10.00 uur Eucharistieviering met het Caecilia koor  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 07 

Wo 20 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk 

Za 23 feb 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 24 feb 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 08 

Wo 27 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk 

Do 28 feb 19.30 uur Eucharistie/ Stille aanbidding 
Voorgangers: Pastor G. v. Tillo/ pastor E. Brussee 

Zo 03 ma 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 09 

Wo 06 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  09.00 uur Verspreiding parochiebladen 

  19.30 uur Aswoensdag in de Urbanuskerk 
Oecumenische viering met het Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor E. Brussee/ ds. Benedikte L. Bos 

Za 09 ma 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 10 ma 10.00 uur Woord&Communieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor E. Brussee 
1

ste
 zondag van de Veertigdagentijd 

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

website of in het twee wekelijks “Bruggetje’. 

Wist u dat u ook de Brug digitaal kunt terugvinden op de website? 
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Verslag Parochievergadering 
 

Op 6 september werd de laatste parochievergadering gehouden. Met de 

aanstaande fusie van onze parochie met de parochie Amstelland komt er een 

einde aan het bestaan van een officiële parochie vergadering. Maar er worden 

zeker voorzieningen getroffen om  voor onze locatie de nodige informatie en 

uitwisseling te organiseren. De nieuwe locatieraad zal hiervoor zorgen. 

Tijdens de parochievergadering waren er gelukkig veel mensen aanwezig, die 

ieder hun waardevolle bijdrage hebben gedaan. Op de agenda stond onder 

meer de komende restauratie van de kerk. U heeft inmiddels het afgesloten 

middenpad van de kerk ervaren. Deze afsluiting is het gevolg van de 

verzakking van de gewelven en de vloer. De restauratie hiervan zal na de kerst 

plaatsvinden. Echter, dit is nog onder voorbehoud van de toestemming van 

het bisdom. Dat wij ons wat zullen moeten aanpassen tijdens de restauratie 

spreekt voor zich. Het herstel van de vloer zal ook installatie van 

vloerverwarming inhouden. Wij streven naar kostenbesparende energie 

opwekkingsmethoden in de toekomst en hiervoor is vloerverwarming de enige 

optie. Om de nodige financiering bijeen te krijgen is er een subsidie van de 

provincie Noord-Holland voor de gewelven en zijn er leningen afgesloten.  

Het terugleggen van  een nieuwe vloer  wordt niet gefinancierd.  

Voor dit deel wordt een speciale actie in het leven geroepen. 

Ook op de agenda stond de verbouwing van de pastorie.  

De zolder zal worden geïsoleerd en verbouwd. Inmiddels is hiermee begonnen. 

 

Belangrijk is ook de invoering van de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Er wordt nogal wat van de parochie verwacht op het 

gebied van privacy, veiligheid en gegevensverwerking.  

Enkele maatregelen zijn: 

 Openingstijden van de pastorie en kerk vastgesteld: Iedereen wordt 

verzocht zijn of haar werkzaamheden zoveel mogelijk te doen tijdens de 

openingsuren van het secretariaat op woensdag- en donderdagochtend. 

Daarbuiten graag in overleg met pastor Eugene Brussee. 
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 Sleutelbeleid: er is een sleutelovereenkomst geïntroduceerd met 

afspraken over het sleutelgebruik. Een ieder met een of meerdere sleutels 

die nog geen overeenkomst heeft, word gevraagd met 

parochiecoördinator Yvette Saan in contact te treden. 

 Er zijn maatregelen genomen met betrekking tot de veiligheid van alle 

aanwezigen, zoals een namenbord bij de sacristiedeur om aan te geven 

wie er in de kerk is en een agenda waarin activiteiten kunnen worden 

opgeschreven. 

 Gevolg van de AVG is dat persoonsgegevens niet meer worden 

doorgegeven. Hiervoor moet men zelf actie ondernemen. Dit betekent dat 

er niet meer automatisch een verhuisbericht, inschrijving of ander bericht 

naar de parochie komt. Wij roepen dan ook iedereen op om de parochie 

niet te vergeten bij verhuizing, geboorte, overlijden en anderszins. 

 

Fusie met parochie Amstelland 

Vanaf januari zal de parochie deel gaan uitmaken van de parochie Amstelland. 

Deze fusie heeft praktische gevolgen. Het parochiebestuur en de 

parochievergadering houden op te bestaan. Hiervoor in de plaats komt een 

locatieraad als advies-  en uitvoerend orgaan van het centrale 

parochiebestuur. De locatieraad zal er ook voor zorgen dat er uitwisseling en 

informatie naar en binnen de locatie Ouderkerk plaatsvindt. De locatie krijgt 

net als elke locatie een eigen huishoudboekje voor de financiën. Met behulp 

van een pastoraal beleidsplan zal het pastoraat de krachten bundelen. 

Dit betekent dat er naar gestreefd wordt om meer samen te doen (vormsel, 

korenuitwisseling e.d.) maar dat er lokaal zeker zaken blijven bestaan 

(kerkbalans, kerkbladen enz.) Al met al zal de locatie Ouderkerk voortgaan 

zoals nu. Voor vrijwilligers en parochianen zal er niet veel veranderen, behalve 

de nieuwe gezichten die er in de locatieraad komen. Want met de fusie is er 

een nieuwe start mogelijk en nieuwe energie om de gemeenschap verder 

vorm te geven. Het huidige parochiebestuur zoekt leden voor de locatieraad 

om de locatie verder op te bouwen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 

Helene van Huizen. Zij zal meer informatie geven. 
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Onroerend goed 

Wat betreft het onroerend goed is er weinig veranderd ten opzichte van maart 

voor de verkiezingen. De ontwikkelaar is in overleg met de gemeente. 

Het beleid van het parochiebestuur is om de huidige route uit te lopen.  

Hierin volgen we het bisdom. 

De zorg wordt uitgesproken over twee zaken: wat gebeurt er met de 

opbrengst van de grond na de fusie en wat gebeurt er als de grond nu 

aanzienlijk meer oplevert. 

Pastoor Jongerden verzekert de vergadering ervan dat de opbrengst voor 

Ouderkerk bestemd zal blijven, ook na de fusie. Het belang van het 

parochiebestuur is een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gronden. 

Hiervoor zal er een onafhankelijke taxatie plaatsvinden en juridische controle 

van alles wat zich aandient. Het parochiebestuur neemt haar taak en  de 

opmerkingen en zorgen van de aanwezigen zeer serieus. 

 

Tenslotte komt het nieuws uit de werkgroepen aan de orde. 

Enkele opmerkingen waren: 

 8 april 2020: Passion op het Kampje. 

 Mensen gevraagd om eens in de zoveel tijd te helpen met het 

schoonmaken van de kerk. 

 Zaterdag 22 december wordt er een Herderstocht in het dorp 

georganiseerd hier trekken de drie kerken in samen op. 

 Tweede Kerstdag, 26 december is de kerk geopend voor het bezoeken van 

de kerststal of een stil moment. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze samenvatting en de parochievergadering 

vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact opnemen met 

Hélène van Huizen of Yvette Saan.  
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De diaconale kerstcollecte 2018 

 

Uw PCI mag ook dit jaar tijdens de vieringen op 

kerstavond en op eerste kerstdag een collecte 

bestemmen voor de hulpbehoevende medemens. 

Dit jaar willen wij de opbrengst gelijkelijk bestemmen 

voor twee hulpverleningsprojecten zowel dichtbij in 

Amsterdam Zuid Oost als verderaf namelijk in Zuidelijk 

Afrika: 

 

Hulp aan het Harriet Tubmanhuis 

Het Harriet Tubman Huis is een project voor de tijdelijke opvang van een klein 

aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen 

niet in de reguliere opvang terecht kunnen.  

Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats in Amsterdam Zuidoost. 

Er zijn acht slaapkamers, een kleine speelkamer en een noodbed beschikbaar 

naast een gemeenschappelijke huiskamer, drie keukens, douches en andere 

voorzieningen. Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn verwezen 

door organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland, de Steungroep Vrouwen 

zonder Verblijfsvergunning en andere. Het gaat om vrouwen die naast hun 

vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke 

gebreken of de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. 

Van de verwijzende organisaties wordt verwacht dat zij blijven zorgen voor de 

juridische en sociale ondersteuning van hun cliënten en dat zij aanspreekbaar 

zijn wanneer er zich problemen voordoen. Het uitgangspunt is dat de vrouwen 

zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en er wordt voorkomen dat zij 

blijvend van het huis afhankelijk worden. Daarbij wordt gericht gezocht naar 

andere vormen van huisvesting om de vrouwen een zelfstandig bestaan te 

bieden. Elke nieuwe gast begint met een proefperiode van een maand. Als zich 

daarbij geen problemen voordoen kan zij zes maanden blijven. Tegen het 

einde van deze periode wordt met de bemiddelende organisatie opnieuw 

bekeken of het nodig of wenselijk is dat zij langer blijft en zo ja, voor hoe lang. 
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Ontoelaatbaar gedrag kan uiteraard leiden tot beëindiging van de opvang. 

De vrouwen dienen op een zinvolle manier hun tijd besteden met de zorg voor 

hun kind(eren), studie of (vrijwilligers)werk. Het Harriet Tubman Huis is 

genoemd naar Harriet Tubman, een zwarte vrouw uit de negentiende eeuw in 

de Verenigde Staten, die zichzelf bevrijdde uit de slavernij en daarna haar 

leven wijdde aan de bevrijding van anderen, waarbij zij grote persoonlijke 

risico’s nam. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL10 INGB 0008 3306 85 

t.n.v. Harriet Tubman Huis, Amsterdam. 

Voor meer informatie: www.harriettubmanhuis.nl 

Stichting Orange Babies 

De parochianen van de St. Urbanus zijn inmiddels gewend dat een deel van de 

diaconale kerstcollecte is bestemd voor de Stichting Derde Wereld Hulp 

(SDWH). Omdat dit jaar de volledige opbrengst van de adventscollecte van de 

Parochie Amstelland ten goede komt van SDWH heeft de PCI besloten een 

deel te bestemmen voor ondersteuning van de Stichting Orange Babies. Zij 

doen gedeeltelijk hetzelfde werk als SDWH maar dan in Zuidelijk Afrika. 

Orange Babies helpt moeders en kinderen in Afrika bij hun gevecht voor een 

toekomst zonder hiv. Wat veel mensen niet weten is dat je met de juiste 

medicijnen en zorg de overdracht van hiv kunt voorkomen. 

Dus als een zwangere vrouw besmet is, wil dat nog niet zeggen dat de baby 

ook besmet ter wereld hoeft te komen. Orange Babies is actief in 20 projecten 

in Zuid Afrika, Namibie en Zambia waar de hiv-besmettingsgraad hoog is en 

hulp niet voor handen. Hier helpt de Stichting door 2 soorten programma’s toe 

te passen: 
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 Child Protect: Voorkomen dat een zwangere vrouw het hiv-virus doorgeeft 

aan haar baby. Het Child Protect programma vermindert de kans op hiv-

overdracht van hiv-positieve zwangere vrouwen op hun baby’s. Ook wordt 

via voorlichtingsprogramma’s voorkomen dat hiv-negatieve moeders 

besmet worden met hiv: ‘Keep the negatives negative”. Dit programma 

zorgt ervoor dat de besmetting van baby’s in het gebied in 5 jaar tijd daalt 

tot onder de 2%. 

 

 Child Care: Helpen van mensen die (indirect) slachtoffer zijn van hiv en 

aids. Met het Child Care programma ontfermt Orange Babies zich over 

weeskinderen en kwetsbare kinderen die getroffen zijn door de 

aidsepidemie. Zij krijgen niet alleen de juiste medische zorg en voeding, 

maar ook onderwijs en ondersteuning zodat ze zelfstandig worden en een 

toekomst kunnen opbouwen. De moeders en de kinderen van de 

projecten van Orange Babies zijn het bewijs dat hun aanpak werkt! 

 

Indien u niet bij de kerstvieringen aanwezig kunt zijn dan kunt u uw bijdrage 

overmaken naar NL96INGB0000001105 t.n.v. Stichting Orange Babies. 

Voor meer informatie: https://orangebabies.nl. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdragen. 

 

Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een fijne jaarwisseling,    

Nico van Wieringen 

 

 

Voor de Adventsactie 2018 verwijzen 

wij u naar parochieblad Spirit  

op bladzijde 22. 

Van harte aanbevolen. 
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Rust , stilte en dan....? 
 

Ik sprak laatst iemand die zei: 'o nee hoor. Niks voor mij, dat stilzitten daar 

krijg ik het benauwd van!' 

Het is eigenlijk jammer, denk ik dan, dat het je aanvliegt wanneer je met je 

gedachten alleen bent. Ook wel weer heel begrijpelijk want er komt veel 

verontrustends op ons af tegenwoordig en dan is hard werken en bezig zijn 

een goede afleiding. Dus vermijden we vaak de stilte en de rust om ons goed 

te voelen. 

Stilte en rust als een bedreiging ? Het zou juist andersom moeten zijn. Toch 

leuk omdat eens uit te vinden hoe dat voor u werkt? 

Meditatie is zo’n manier om dat eens uit te proberen. 

 

Zoals u elke keer in de Brug en het Bruggetje kunt lezen zijn er 

meditatieavonden op de woensdagavond. Ik kan me voorstellen dat het  u 

afschrikt om daar zo maar naar toe te komen. U kent het niet en daarom neem 

je niet zo maar zo'n stap. Die drempel over: dat is het hem nou nèt. 

Ik hoop duidelijk te kunnen maken dat er helemaal geen drempel is, behalve 

dat u even over uw eigen huisdrempel heen de deur uit moet. 

Stel dat u die stap neemt. U gaat -deze maand- op een woensdagavond naar 

de Amstelkerk. U treedt binnen in een zwak verlichte kerk en u ziet daar een 

kring met stoelen waar hier en daar wat mensen op zitten. Het is er stil en 

rustig en er branden kaarsjes. Er wordt niet gepraat (dat kunt u namelijk de 

hele dag al doen!) U gaat ergens op een stoel zitten en u wacht af wat er 

gebeurt. U hoeft zich niet eens aan anderen voor te stellen en er wordt ook 

niets gevraagd. Precies om 8 uur staat de meditatiebegeleider op en heet ons 

welkom. De begeleider vraagt zich even af hoe we er bijzitten : gestrest of juist 

ontspannen, lekker rustig of een beetje onwennig (u hoeft niet te 

antwoorden).  Het mag allemaal. We gaan bij onszelf even in gedachten langs 

ons lichaam om te merken of er ergens in de spieren of elders in het lijf nog 

spanningen zitten. Een paar heel eenvoudige aandacht oefeningen zittend op 

de stoel, kunnen al een begin van een ontspannen gevoel geven. 
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Hiermee begint de meditatie. U mag uw ogen dicht doen als u dat prettig 

vindt. De begeleider leest in stilte en heel langzaam een stukje tekst voor. Dit 

kan een gedicht, een Bijbeltekst of zomaar een uit het leven gegrepen 

verhaaltje zijn. U krijgt alle tijd en ruimte om over dit stukje rustig na te 

denken. Misschien spreek het u aan, dat is dan mooi meegenomen. Misschien 

zegt het u niets, dan kunt u dáár rustig over na denken zo in de trant van: 'hoe 

zouden de anderen dit vinden '… of zoiets. Na een tijdje stilte en overdenking 

wordt het stukje nogmaals voorgelezen. 

Binnen drie kwartier (en dat is zo om!)  klinkt er de klankschaal en kunt u, ook 

weer in stilte , de kerk verlaten. Dat is het leuke: u hoeft niets. De een blijft 

nog even zitten staren naar de flakkerende kaarsjes en de ander keert 

huiswaarts. 

 

Misschien zegt u nu: als het allemaal zo simpel is en er gebeurt niets, wat moet 

ik daar dan? Ah ha, goeie vraag. U bent met die opmerking op de eerste tree 

van de trap van belangstelling gekomen. Op die vraag is best wel een goed 

antwoord te vinden, maar dát komt de volgende keer. Ik wil u eerst 

nieuwsgierig maken. Probeert u het eens. De kerk biedt het u tenslotte aan en 

zo’n ervaring is altijd meegenomen. In deze Brug vindt u elders welke soorten 

meditaties er deze maand zijn en wanneer. Ook op de website vindt u het 

rooster en meer informatie. U kunt het meditatierooster ook aanvragen en 

iets meer informatie ontvangen, dan blijft u op de hoogte. Zie hiervoor de 

twee onderstaande e-mail adressen.  

Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl 

Diana Berendsen: berendsenvangelderen@hetnet.nl 

 

Hartelijke groet,  

Cor Gravestein (een deelnemer aan de meditaties) 
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In Memoriam Arie Schrama 
Arie werd als oudste zoon van Annie en Piet Schrama geboren in een gezin 

waar later nog elf kinderen volgden. Vanaf zijn zesde levensjaar hielp hij zijn 

vader op de boerderij. In zijn tienerjaren volgde Arie de middelbare 

landbouwschool. Kenmerkend was zijn harde werken, zijn gevoel voor humor 

en altijd was er tijd voor een praatje. Later besloot hij voor zichzelf te 

beginnen en hij specialiseerde zich in het houden van kalveren en na verloop 

van tijd ook schapen. Hij was echt gek op dieren, zowel groot als klein. Zo 

genoot hij ook van het luisteren naar de vogels, de mooie polderluchten en 

het boerenleven. Naast het geboortehuis bouwde hij zijn eigen huis en zo 

woonde hij zijn hele leven in de Ronde Hoep. De laatste tijd voelde hij zich niet 

zo lekker. Wat het was konden de artsen niet vinden. Een inwendige bloeding 

werd hem uiteindelijk fataal. In besloten kring hebben we afscheid van hem 

genomen en begraven bij zijn broer Jos op het parochiekerkhof Urbanus. 

 

In Memoriam Nel Bomars 
Nel Bomars is heel oud geworden, 102 jaar oud. Tot het einde toe was zij erg 

goed bij en nieuwsgierig naar wat er met de parochie, de mensen en het dorp 

gebeurde. Ze heeft er ook heel lang voor gezorgd dat iedereen in Theresia het 

parochieblad kreeg. Ze was goed op de hoogte van al het wel en wee, ook van 

de personeelsleden van Theresia waar ze haar laatste jaren nog een goede tijd 

heeft gehad. Ze genoot van het uitzicht over de Bullewijk en wist precies welke 

vogels wanneer kwamen aan vliegen. Haar eigen vogeltjes werden goed 

verzorgd en waren trouwe maatjes. Ze is geboren in Ouderkerk en heeft geen 

makkelijke jeugd gehad, iets wat haar verdere leven ook bepaald heeft. Ze was 

een uitgesproken vrouw, maar praatte weinig over haar gevoelens. Op jonge 

leeftijd ging ze werken in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis in Amsterdam en 

werd daar hoofd van de linnenkamer. Thuis was ze iemand die alles zelf deed, 

ook hele praktische dingen. Dat zorgde ervoor dat ze op latere leeftijd moeilijk 

dingen uit handen kon geven. Ze kon goed alleen zijn, had ook veel hobby’s 

waaronder het puzzelen.  
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De laatste jaren wilden haar handen en ogen niet meer meewerken waardoor 

ze niet meer kon puzzelen, langzaamaan werd alles minder. Tot ze uiteindelijk 

na een attack op 25 september het leven losliet in haar slaap. We bidden dat 

deze vrouw, na een lang en niet altijd zo’n makkelijk leven, nu rust en vrede 

mag vinden bij God haar Schepper.  

 

In Memoriam Riek Bakker 

Op 18 oktober hebben we met het overlijden van Riek Bakker een dierbaar lid 

van ons Caeciliakoor, waar ze al meer dan 50 jaar zong, en een dierbaar lid van 

onze parochie verloren. Een fijn mens waar je graag mee van doen had. Riek 

was een positief denkend mens. Natuurlijk kon ze wel eens mopperen over 

iets, in of buiten de kerk, maar dat verzuurde haar niet. Ze kon het ook telkens 

weer relativeren en blijven lachen. Bij haar had je het gevoel, dat leeftijd een 

beetje wegviel. Tot het einde toe heeft ze op zichzelf gewoond, zelf voor haar 

eten gezorgd en tot voor kort nog meegezongen in het Caeciliakoor. En dat 

alles met een heldere geest, met humor ook. Dat maakte haar ook zo geliefd. 

Ze was niet bang voor de dood, maar ze vroeg zich wel af wat er na dit leven 

zou zijn. Daar had ze zo haar twijfels over. Is er wel iets? Ze was al een tijdje 

niet zo lekker. Een week voor haar dood schreef ze nog een briefje waarin 

stond: ‘ik voel wel dat het leven eens ophoudt’. Dat ging uiteindelijk sneller 

dan verwacht, maar daardoor zonder een al te lang ziekbed. Gelukkig voor 

haar. En met haar kinderen om zich heen die haar zo dierbaar waren, heel 

vertrouwd. Het was fijn Riek, om je bij ons te hebben. Maar we moeten je 

loslaten. Moge je het goed hebben daarboven bij je Schepper die je met open 

armen zal hebben ontvangen. 
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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 de eigen 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: 28 februari 2019 

Uiterlijke kopij datum: 04 februari 2019  

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 06-1418 1919 
1

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

Kerkhofbeheer Via secretariaat 020-496 1320 
Websitebeheer Dhr. Ron Korrel 0297 – 582258 

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  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 
interkerkelijkstencil
bureau@gmail.com 
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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 w el.  


