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Openingstijden 
Secretariaat 

woensdagochtend  
donderdagochtend 

09.00 - 12.00 uur 
09.00 - 12.00 uur 
 

Locatieraad 
locatieraad.urbanusouderkerk
@rkamstelland.nl 

vacant 
Dhr. Jan de Jong 
Dhr. Paul Liesker 
Mw Hélène van Huizen 
Mw Didy Brugman 
Dhr. Wanderval Santos 

Locatie coördinator  
Penningmeester 
Secretaris 
Lid a.i. 
Lid 
Lid 
 

Parochiebestuur   
RK Amstelland 
secretariaat@rkamstelland.nl 

Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Communicatie 
Bouwzaken 

Pastoor Eugène Jongerden  
Dhr. Ad Verkleij 
Dhr. Hans ten Rouwelaar 
Dhr. Edwin Saan 
Mw. Yvette Stronkhorst 
Dhr. Gert-Jan Zijp 
 

Priester 
 
Lokale pastor 

Pastoor Eugène Jongerden 
 
Pastor Eugène Brussee 
 

ejongerden68@hotmail.com 
06-51265724 
ebrussee@rkamstelland.nl 
020-4961320 

Rekeningnummers   

Sint Urbanuskerk NL 61 RABO 0351 8018 55   
Kerkbijdrage NL 40 RABO 0351 8062 10  
Parochiële Caritas (PCI) NL 51 RABO 0351 8011 62  
Stichting Urbanus NL 86 RABO 0351 8218 72  
Stichting Vollebregt  NL 42 RABO 0300 5897 86  

Parochie RK Amstelland 
Geloofsgemeenschap 
Sint Urbanus Ouderkerk 
Adres: Rondehoep Oost 31,  

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel 

Telefoon: 020- 496 1320  

e-mail:  urbanusparochie@xs4all.nl 

website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 

 

http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus


Herderstocht 2019 
Wandel mee met de herder en 
beleef het Kerstverhaal  
 
Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In 
de koude en donkere wintermaanden is 
het de ideale tijd om als familie en 
vrienden bij elkaar te zijn. Kerst is alleen 
niet altijd een gezelligheidsfeest geweest. 
De afgelopen eeuwen hebben christenen 
tijdens de kerstdagen de geboorte van 
Jezus Christus gevierd. Voor christenen is 
Kerst het feest van de komst van Jezus 
naar onze aarde. Wist je dat ongeveer 
2000 jaar geleden Jezus Christus werd 
geboren in een stal? Er was geen wieg voor 
Hem, het enige dat gebruikt kon worden 
was een voederbak….. Voor christenen 
betekent Kerst de komst van Christus. Hij is 
de langverwachte Messias en redder. De 
diepste betekenis van Kerst is dat God zelf 
de moeite nam om als mens naar deze 
aarde te komen. Kerst is het feest van het 
Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van 
de Wereld. In een vaak zo donkere wereld 
vol oorlog, pijn en verdriet brengt Hij licht 
en vrede met God. 
 
Deze Herderstocht is voor iedereen, jong 
en oud, toegankelijk. Tijdens deze tocht 
wandel je met de herder door het dorp en 
kom je verschillende scènes uit het 
kerstverhaal tegen. Uiteindelijk vinden we 
Jezus in de stal en zingen we samen 
kerstliedjes. 
 

Datum:  Zaterdag 21 december 

Tijd:   tussen 18.00 en 20.00 uur 

Vertrek:  Amstelkerk 

Eindpunt:  Sint Urbanuskerk  

 

De wandeling is op eigen risico en 

(groot)ouders zijn zelf verantwoordelijk 

voor hun kind(eren). Een fijne wandeling 

gewenst! 
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Liefde van God 
Pastor Eugène Brussee, diaken 

 

We zien overal in de  straten weer 

lichtjes en ook in onze huizen is dat 

steeds meer nodig. In de kerk 

steken we kaarsen aan. Op weg 

naar Kerstmis komt er elke week 

een kaars bij. Want Kerstmis is 

omgeven door licht en het feest 

van hét Licht. 

 

We hebben behoefte aan licht in 

een tijd dat het elk dag wat meer 

donker wordt. Dat is letterlijk zo in 

deze tijd van het jaar. Maar 

misschien kunnen we het ook 

symbolisch zien: dat er licht nodig 

is in donkere tijden. De duisternis 

van oorlog en van onrecht in de 

wereld om ons heen. En soms ook 

het duister in ons zelf.  

 

Jezus zegt van zichzelf: ‘Ik ben het 

Licht van de wereld.’ Daarom 

vieren we zijn geboorte ook op  

25 december, de dag dat het licht 

‘terugkomt’ omdat de dagen vanaf 

dat moment langer worden en de 

nachten korter.  

Kerstmis is niet voor niets een 

feest dat omgeven is met veel licht. 

En dat licht, verbonden met de 

geboorte van Jezus die wij vieren, 

heeft ook te maken met ons 

innerlijk: het verlangen naar het 

goede en naar vrede dat juist in 

deze tijd sterker oplicht in ons hart.  

 

In die zin is Jezus ook een Licht: 

Iemand die mensen aanspoort het 

licht meer ruimte te geven, ook in 

jezelf. In de Bijbel roept Jezus zijn 

leerlingen bovendien op om zelf 

ook een licht te zijn in deze wereld. 

Om zo een bijdrage te leveren aan 

de overwinning van het licht op de 

duisternis. 

 

Negatieve gedachten kunnen je 

blik duister maken. Maar de 

hartelijkheid die je mag ervaren in 

het contact met mensen kan je 

doen oplichten. Het is aan ons 

waar we onze aandacht op richten: 

op het duister of op het licht. 

 

In dit verband is het toepasselijk 

om een lied in herinnering te 

roepen dat we met enige 

regelmaat zingen in onze kerk. Het 

gaat als volgt: ‘Jezus, U bent het 

licht in ons leven: laat nimmer toe 

dat mijn duister tot mij spreekt. 
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Jezus, U bent het licht in ons leven: 

open mij voor uw liefde, o Heer.’ 

Het gaat over Jezus als het licht van 

ons leven maar ook om de 

smeekbede dat ons duister niet 

aan het woord komt in ons, maar 

dat er juist een openheid mag zijn 

voor Gods liefde, een liefde die ons 

verlicht. 

Mag dat ons gebed zijn, op weg 

naar Kerstmis: dat de liefde van 

God ons mag verlichten om het 

duister in ons en in onze wereld te 

overwinnen. 

 

Alvast een Zalig Kerstfeest 

Pastor Eugène Brussee

*** 

Nieuws van de Locatieraad 
Op 16 oktober is er een bijeenkomst geweest van de locatieraad en de 

coördinatoren van de verschillende werkgroepen en koren. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn de taken van de locatieraadleden toegelicht, zoals die in de 

vorige Brug stonden en is er gesproken over de voortgang van de 

herstelwerkzaamheden aan de vloer en de veiligheid van de kerk. Tevens zijn 

voorstellen besproken om de begraafplaats beter toegankelijk te maken door 

wegwijsbordjes te plaatsen, een mogelijkheid voor het begraven van urnen te 

creëren en op termijn het nieuwe deel van de begraafplaats open te stellen 

voor anderen dan alleen parochianen uit Ouderkerk.  

Dat het Bruggetje een keer per maand zal verschijnen, is toegelicht. En tevens 

de mogelijkheid voor het digitaal ontvangen van het Bruggetje. Verder kwam 

de Kerstnacht aan de orde en de Herderstocht. 

Alle aanwezigen vertelden wat er speelt binnen de werkgroep en konden 

vragen stellen. Deze varieerden van het koffieschenken tot de centrale inkoop.  

De bijeenkomst was zeer nuttig en verhelderend voor zowel locatieraad als 

coördinatoren en afgesproken is om twee keer per jaar op deze manier bij 

elkaar te komen. 

Aan de coördinatoren is gevraagd om e-mailadressen van de werkgroep-leden 

door te geven aan de locatieraad. We hebben al veel adressen maar nog niet 

van iedereen. We willen meer digitaal gaan doen om papier te besparen.  
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We willen u dan ook vragen om uw emailadres door te geven aan 

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl 

 

Gezocht 

Voor de Kerstnacht vieringen zoeken we een paar personen die bij de deuren 

willen staan om de mensen welkom te heten en wegwijs willen maken. Tevens 

zoeken we mensen die als deurwacht willen fungeren. Voor alle duidelijkheid: 

deurwachten kunnen gewoon ter communie gaan, maar zitten bij de deuren. 

Beide “functies” kunnen ook gecombineerd worden! In totaal zoeken we 4 

personen voor de viering van 19.00 u. en 4 personen voor de viering van 22.00 

u. Wilt u meehelpen? Meldt u dan even bij Helene van Huizen: 

hcvhuizen@upcmail.nl of tel. 020-4961243. 

 

Voortgang gebouwen en veiligheid 

Er is recentelijk overleg geweest met de brandweer. Daarbij is duidelijk 

geworden dat het aantal bouwkundige aanpassingen mogelijk verminderd kan 

worden. Nader onderzoek zal dit verder moeten uitwijzen. Het gevolg is echter 

wel dat de uitvoering van de werkzaamheden waarschijnlijk niet voor de Kerst 

mogelijk is. 

 

Kerkbalans 2019 

In de vorige Brug heeft u een brief aangetroffen over de actie Kerkbalans. 

Misschien  was u van plan het bedrag binnenkort over te maken, maar het kan 

ook zijn dat het aan uw aandacht is ontsnapt. Het zou fijn zijn als u dit alsnog 

wilt doen. Ook als u de envelop niet hebt ontvangen, kunt u uw bijdrage 

overmaken op een van onderstaande rekeningnummers. Hartelijk dank 

daarvoor. NL40 RABO 0351 8062 10 of NL97 INGB 0000 2905 35, ten name 

van RK Parochie Amstelland 

 

Jaarincasso: omdat de actieperiode van de Kerkbalans is verschoven naar de 

tweede helft van het jaar, zal volgend jaar de incassering van de jaarbijdrage 

plaatsvinden in de maand september (i.p.v. februari). 
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Nieuwjaarsreceptie Parochie Amstelland 

Op zaterdag 4 januari zal er een nieuwjaarsreceptie plaatsvinden voor de hele 

parochie RK Amstelland in de pastorie van de Titus Brandsmakerk van 15.00 

tot 17.00 uur. Na een korte toespraak is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 

onder het genot van een hapje en een drankje en elkaar een zalig nieuwjaar te 

wensen. Wij nodigen u van harte uit om met velen te komen. 

 

Byzantijnse gezangen 

Tenslotte willen we alvast aankondigen dat er op zondag 5 januari, 

Driekoningen, een bijzonder koor komt zingen. We hopen dat er veel mensen 

komen luisteren naar de Byzantijnse gezangen van het Noord-Hollands 

Byzantijns Mannenkoor (zie ook de aankondiging elders in de Brug). Na afloop 

zal er gelegenheid zijn om cd’s te kopen en elkaar een gelukkig nieuwjaar te 

wensen. 

 

Wij wensen u een gezegende Kersttijd en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

*** 

Samen aan Tafel, data 2020 
Elke 2e zaterdag van de maand wordt er in de ontmoetingsruimte van de Elimkerk 

een eenvoudig driegangen diner verzorgt voor iedereen die, om wat voor reden 

dan ook, liever eens samen aan tafel zit. Informatie en aanmelden kan uiterlijk de 

maandag van te voren bij Elly Piet (020-4965646 / 06-21850001) 

 
Is vervoer een probleem? 
Wij kunnen daarbij helpen. De kosten bedragen 2 euro per keer voor een retour, 
af te rekenen met de chauffeur. Graag doorgeven bij aanmelding. 
 
Per maaltijd wordt er per persoon een bijdrage van € 5,- gevraagd. 
Mochten de kosten een bezwaar zijn, laat het ons weten, dan kijken we samen 
wat we kunnen doen. 
 
Data 2020: 11 jan, 8 febr, 14 ma, 11 apr, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 aug, 12 sept, 10 
okt, 14 nov en 12 dec. (aanvang 17.30 uur, deur open 17.15 uur). 
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Potpourri 
Kerstconcert op zondag 8 december 

Stichting Vollebregt nodigt u uit voor het kerstconcert op zondag 

8 december om 15.30 uur in onze kerk. U kunt genieten van The 

New Gospel Sensation. Na afloop is er een deurcollecte om de 

kosten te dekken. 

*** 

Inzameling in natura op zondag 22 december 

Voor mensen die weinig of niets te besteden hebben in ons land zijn er 

verschillende opvangplekken en instellingen in Amsterdam en omgeving,  

zoals het Herriet Tubman Huis en de zusters van Moeder Theresa.  

Voor deze plekken maar vooral voor de mensen die zij helpen, zamelen we 

houdbare producten in op zondag 22 december in alle kerken van Amstelland.  

Zo kunnen we heel concreet onze zorg tonen voor mensen die van ons 

afhankelijk zijn.  

*** 

Byzantijns koor zingt in Ouderkerk op 5 januari 

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 5 januari en hoogfeest van 

Driekoningen, wordt de viering in onze St. Urbanuskerk opgeluisterd door het 

Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor. Het koor staat onder de deskundige 

leiding van Sergé Latychev. Hun repertoire bestaat uit liturgische gezangen uit 

de traditie van de Russisch orthodoxe kerk en volksliederen uit Rusland en de 

Oekraïne. Tijdens de viering zullen zij liturgische liederen zingen en 

aansluitend aan de viering een paar andere liederen waaronder ook een 

kerstgezang. Van harte welkom! 

*** 

Tarieven 2020 

Vanuit parochie RK Amstelland zijn in overleg met de verschillende locaties 

nieuwe tarieven vastgesteld. Tarieven aangaande het Doopsel, de Eerste 

Heilige Communie, het Vormsel, Huwelijk en Begrafenis. U kunt dit 

terugvinden op de website van onze kerk. 

*** 
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Praten over je eigen geloof.  

Sinds enige tijd bieden we vanuit de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk samen 

bijeenkomsten aan waarin een geloofsonderwerp aan bod komt waar we in 

klein groepjes over doorpraten. De opzet daarvan is dat na een korte inleiding 

van de pastor of dominee ieder zich kan aansluiten bij een deelgroepje om aan 

de hand van teksten of afbeeldingen of andere werkvormen over het eigen 

geloof in gesprek te gaan met elkaar. Juist de verschillende werkvormen en de 

kleine groep helpen daarbij. In 2020 staan nog twee van zulke bijeenkomsten 

gepland, namelijk op 18 februari in de Amstelstroom en op 17 maart in de 

pastorie van de St. Urbanuskerk. U bent van harte uitgenodigd om hier aan 

mee te doen. Probeert u het eens. Kom over de brug. De avonden beginnen 

om 20.00 (inloop om 19.45) en duren tot 21.30 uur. 
 

*** 

Kleding inzameling 

De kleding inzameling voor Mensen in Nood, waarvoor op dinsdag  

24 september kleding achter in de kerk werd ingezameld, heeft ondanks de 

regen, toch 1860 kg opgebracht. Iedereen hartelijke dank voor de inbreng en 

niet te vergeten de vrijwilligers voor het opvangen van alle zakken kleding op 

dinsdagmiddag/avond. En de mannen die er op woensdagmorgen waren om 

de zakken in de vrachtwagen te laden! Grote klasse! 

*** 

Opgave intenties 

Het is mogelijk om een intentie te doen voor een viering.  

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:  

De naam voor wie de intentie is, de datum, welke zondag u een intentie wilt 

doen en uw eigen gegevens zoals uw naam, (e-mail) adres en 

telefoonnummer. 

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipendium” aan te bieden. 

In onze kerk wordt daarbij uitgegaan van € 12,50 per intentie. 

U kunt uw aanvraag en bijdrage afgeven bij het secretariaat, op woensdag of 

donderdagochtend of in de brievenbus aldaar. Betaling via de bank is ook 

mogelijk, NL61 RABO 0351 8018 55, o.v.v. intentie.



Agenda december 2019, januari, februari 2020 
 

Week 48 

Wo 27 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  09.00 uur Verspreiden parochiebladen de Brug en Spirit 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor V. Tillo 

  20.00 uur Meditatie in de Amstelkerk 

Zo 01 dec 10.00 uur Woord&Communieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor Brussee 

 

Week 49 

Di 03 dec 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 04 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia 

  13.00 uur Kerkschoonmaak met na afloop koffie 
  20.00 uur Meditatie in de Urbanuskerk 

Zo 08 dec 10.00 uur Eucharistieviering met koor de Duif 

Voorganger: Pastor V. Tillo 

  15.30 uur Kerstconcert 

 

Week 50 

Wo 11 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor V. Tillo 

  20.00 uur Meditatie in de Urbanuskerk 

Za 14 dec 10.00 uur Vrijwilligers Herderstocht in de Amstelstroom 

Zo 15 dec 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc 

Voorganger: Pastor Brussee 

 

Week 51 

Wo 18 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  20.00 uur Meditatie in de Urbanuskerk 

Do 19 dec 19.30 uur Eucharistieviering met Stille Aanbidding 
Za 21 dec 18.00 uur Herderstocht start op inschrijving 

Zo 22 dec 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang  

Voorganger: Pastor V. Tillo  
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Week 52 

Di 24 dec 19.00 uur Kerstavondviering met kinderkoren 
Voorgangers: Pastoor Jongerden/ pastor Brussee 

  22.00 uur Kerstnachtviering met koor Elckerlyc 

Voorgangers: Pastor V. Tillo/ pastor Brussee 

Wo 25 dec 10.00 uur Hoogfeest van Kerstmis met Caeciliakoor  

Voorganger: Pastor Adolfs/ pastor Brussee 

Zo 29 dec 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorgangers: Pastor V. Tillo 

 

Week 01 

Di 31 dec 17.00 uur Oecumenische Oudejaarsviering in de Amstelkerk 

Voorgangers: Pastor Brussee en dominee Bos 

Za 04 jan 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie parochie RK Amstelland in de 
TitusBrandsmakerk tot 17.00 uur 

Zo 05 jan 10.00 uur Eucharistieviering met het Byzantijnskoor 

Voorgangers: Pastor V. Tillo/ pastor Brussee 

 

Week 02 

Di 07 jan 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 
Wo 08 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor V. Tillo 

  13.00 uur Kerkschoonmaak met na afloop koffie 

  20.00 uur Meditatie in de Amstelkerk 

Zo 12 jan 10.00 uur Eucharistieviering met het Caeciliakoor 

Voorganger: Pastoor Jongerden 

 

Week 03 

Di 14 jan 00.00 uur Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor de Brug 
en Spirit 

Wo 15 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Meditatie in de Amstelkerk 

Do 16 jan 19.30 uur Eucharistieviering met Stille Aanbidding 

Zo 19 jan 10.00 uur Oecumenische viering in de Amstelkerk met het 

Caeciliakoor en Amstelkantorij 

Voorganger: Pastor Brussee/ dominee Bos 
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Week 04 

Wo 22 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor V. Tillo 

  20.00 uur Meditatie in de Amstelkerk 

Zo 26 jan 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 

Voorganger: Pastor Adolfs 

 

Week 05 

Wo 29 jan 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Meditatie in de Amstelkerk 

Zo 02 feb 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 06 

Di 04 feb 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 05 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia 

  13.00 uur Kerkschoonmaak met na afloop koffie 

  20.00 uur Meditatie in de Urbanuskerk 

Zo 09 feb 10.00 uur Woord&Communieviering met kinderkoor 

Voorganger: Pastor Brussee 

 

Week 07 

Wo 12 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  09.00 uur Verspreiden parochiebladen Spirit en de Brug 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia met Pastor V. Tillo 

  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk 

Zo 16 feb 10.00 uur Eucharistie met samenzang 

Voorganger: Pastor V. Tillo 

 

Week 05 

Wo 19 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  20.00 uur Meditatie in de Urbanuskerk 

Do 20 feb 19.30 uur Eucharistieviering met Stille Aanbidding 
Zo 23 feb 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 

Voorganger: Deken Bakker 



Adventactie 2019 

Venezolaanse 

vluchtelingenkinderen  

in Peru 
 

De MOWA (Missie Ontwikkelings 

Werken Amstelland) heeft als 

project gekozen voor de ‘Hulp aan 

Venezolaanse vluchtelingen- 

kinderen in Peru’. Het is een 

complexe noodsituatie beladen 

met enorme menselijke kosten. In 

2018 verlieten gemiddeld 5.000 

Venezolanen per dag hun land. De 

meesten van hen slechts met een 

paar bezittingen en in veel gevallen 

liepen zij onvoorstelbare afstanden 

en brachten hun leven in gevaar. 

De wanhoop van de Venezolaanse 

vluchtelingen en migranten is te 

zien in hun reis door de “trochas”. 

Dit zijn informele kruisingen waar 

duizenden families zich een weg 

banen over de grenzen heen. 

De trochas wemelen van gewa-

pende groepen en handelaars. 

Gezinnen moeten soms door 

rivieren heen of naar gevaarlijk 

afgelegen gebieden om toegang te 

krijgen tot naburige landen.  

Meer dan 3,7 miljoen Venezolanen 

- bijna 10 procent van de bevolking 

van het land - zijn de onzekere 

politieke, sociale en economische 

situatie ontvlucht. Meer dan 80 

procent van dit aantal is gevlucht 

sinds 2015. Dit omdat toen de 

omstandigheden in Venezuela 

catastrofaal werden, met 

wijdverbreide voedseltekorten, 

een gebrek aan medicijnen en 

artsen, en toenemend geweld. 

Mensen die vluchten vanuit 

Venezuela hebben veiligheid en 

onderdak gezocht in landen over 

de hele wereld. Meer dan 80 

procent wordt gehost door landen 

in Latijns-Amerika, die solidariteit 

en vrijgevigheid hebben geboden. 

Ruim 700.000 van hen vluchtten 

naar Peru, waaronder veel 

gezinnen met jonge kinderen en 

alleenstaande moeders.  

 

De katholieke organisatie Warmi 

Huasi (‘huis voor vrouwen’ in het 

Quechua) zet zich in voor deze 

kinderen, ondersteunt en begeleidt 

hun ouders en verzorgers  in Lima. 

Veel van deze kinderen zijn onder-

voed, hebben last van emotioneel 

traumatische ervaringen en lijden 

aan gezondheidsproblemen zoals 

bloedarmoede.  

Ook hebben ze een achterstand in 

hun emotionele- en motorische 
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ontwikkeling. Warmi Huasi wil 

deze problemen aanpakken in 

samenwerking met de vluchte-

lingen en de lokale gemeenschap. 

Het is de bedoeling dat deze 

manier van werken leidt tot 

minder isolement en discriminatie 

en tot een betere integratie van de 

Venezolanen. Door de solidariteit 

tussen de lokale gemeenschappen 

en de migranten te versterken, 

hoopt de organisatie dat lokale 

netwerken bereid zijn voedsel te 

leveren aan degenen die dat nodig 

hebben.   

Uw PCI werkgroep brengt deze 

Adventsactie dringend onder uw 

aandacht omdat deze Venezo- 

laanse gezinnen in eigen land ook 

geen enkele (medische) verzorging 

en toekomst meer hadden.  

Venezuela is met reden inmiddels 

een topprioriteit voor een 

organisatie als Artsen zonder 

Grenzen bij het opzetten en 

bevoorraden van medische 

klinieken, omdat er in de 

ziekenhuizen e.d. geen enkel 

medicijn meer te verkrijgen is.  

U kunt uw gift in de kerk kwijt óf u 

kunt uw bijdrage overmaken naar 

bankrekening  

NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. 

MOWA  Amsterdam o.v.v.  

‘Adventsactie’.     

 

Bij voorbaat dank voor uw gave! 

Namens Werkgroep Missie 

Ontwikkelings Werken Amstelland,  

Nico van Wieringen 
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Eerste Heilige Communie 2020 
 
Informatie voor de ouders/verzorgers van kinderen 
die mogelijk komend jaar hun Eerste Communie willen doen.  
 

De Eerste Communie in de St. Urbanus Ouderkerk zal op 19 April 2020 plaats 
vinden. De start van de Eerste Communievoorbereiding is voor de kinderen op 
vrijdag 31 januari 2020. Kinderen worden wekelijks verwacht om 15.15 uur in 
de pastorie van de St. Urbanuskerk.  Rond 16.45 uur kunt u ze komen ophalen 
of mogen ze in overleg met u zelfstandig naar huis. 
 

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond 
op: Donderdag 9 januari 2020 om 20.30 uur in de pastorie van de St. 
Urbanuskerk in Ouderkerk (inloop koffie en/of thee vanaf 20.15 uur). 
 

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, dan kunt u zich via e.brussee@rkamstelland.nl 
opgeven met onderstaande gegevens of door het strookje ingevuld in te 
leveren bij de pastorie t.a.v. Pastor E. Brussee of mevrouw M. Melchers 
Namens de werkgroep Eerste Communievoorbereidingen, pastor Brussee 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam ouder: .................................................................................        
Voornaam kind: ................................................................................. 
Geboortedatum: ................................................................................. 
Adres:  ................................................................................. 
Tel.nr.:  ................................................................................. 
Email:   ................................................................................. 
School en groep: ................................................................................. 
 

Op donderdag 9 januari a.s. kunnen jullie ons verwachten met ........ 
persoon/personen. 
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Kerstmis     
 

Op dinsdag 24 december  

‘Kerstavond’   
is er om 19.00 uur een Kinderkerstviering  

met Eucharistieviering waarin 

Pastor E. Jongerden en pastor E. Brussee voor gaan 

en de kinderkoren de Boventoontjes en het Kwetternest 

zingen hierbij o.l.v. Ria de Bruijn 

In deze viering spelen kinderen het kerstverhaal. 

 

Kinderen mogen verkleed als herder, engel of koning 

naar de viering komen. 
 

 

 

 

 

** Met elkaar maken we er een mooie viering van. ** 

 

*********    
  

Eerstvolgende Gezinsviering      
 

Zondag 9 februari om 10.00 uur  

In deze  viering gaat pastor E. Brussee voor. 

Beide kinderkoren zingen weer een vrolijke noot 

 o.l.v. Ria de Bruijn 
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Diaconale kerstcollecte 2019 
Uw PCI werkgroep 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 

hulpverlenings-projecten zowel dichtbij in Amsterdam Zuid-Oost als verderaf 

namelijk voor Stichting Derde Wereld Hulp: 

 

Hulp aan de Stichting Stap Verder 

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën 

(SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als 

kerkelijke organisaties willen wij een bijdrage leveren aan het welzijn van de 

inwoners van het stadsdeel. Op de locatie Stap Verder ontwikkelen wij 

activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te 

brengen.  De komende drie jaar zijn dat: 

1. Nederlandse taalles en Taalmaatjes die met mensen in de dagelijkse 

praktijk van de markt, bezoek aan een instantie, e.d. hun taalvaardigheid 

oefenen. 

2. Een Kenniscentrum over toegang tot voorzieningen: 

 met spreekuren waarin bezoekers in een rustig gesprek met een 

spreekuurmedewerker om informatie kunnen vragen en bespreken 

wat de beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig hebben. Ook 

problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden. 

 met een sociale kaart die op den duur ook op internet geraadpleegd 

kan worden en 

 praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een 

douche te nemen, een maaltijd te koken 

3. Ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing. 

 

Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de 

rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen, 

Ghanezen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in 

een ander soort samenleving. 

http://www.stapverder.org/website_nl/index.php/activiteiten/nederlandse-taalles
http://www.stapverder.org/website_nl/index.php/component/content/21-activiteiten/30-taalmaatjes?Itemid=179
http://www.stapverder.org/website_nl/index.php/activiteiten/kenniscentrum
http://www.stapverder.org/website_nl/index.php/activiteiten/ondersteuning-ouder-kind-opvoeding-school
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Van dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van 

een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een 

complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de 

bijbehorende bureaucratie. In de praktijk blijkt het vaak niet gemakkelijk om je 

weg te vinden in een nieuw land, laat staan in het woud van maatschappelijke 

instellingen en informele organisaties die we in Zuidoost hebben. Stap Verder 

biedt informatie over de vele mogelijkheden en de onmogelijkheden om je 

hier te vestigen en toegang te krijgen tot voorzieningen.  

 

Stichting Derde Wereld Hulp 

De parochianen van de St. Urbanus zijn al vele jaren gewend dat een deel van 

de diaconale kerstcollecte is bestemd voor de Stichting Derde Wereld Hulp 

(SDWH). Die traditie willen wij dit jaar graag continueren. 

Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) 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, Tulip Garden Home en Tulip Garden 

Hostel, 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 kiest er bewust 

voor om op relatief kleine schaal te werken. Dit maakt het mogelijk om 

kwalitatief goede zorg en begeleiding aan de kinderen te bieden. 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. De bijdrage zal worden bestemd voor de aankoop van 

een stuk land waarop bonen e.d. worden geteeld voor de voeding van de 

ruim 100 kinderen/jongeren om de huizen. 
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Indien u tijdens de kerstdagen geen vieringen kunt bijwonen maar u wel 

bijgaande Stichtingen wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken 

naar IBAN-rekening NL59TRIO0390507687 van Stap Veder of IBAN NL 81 

RABO0351889086 van Stichting Derde Wereld Hulp. Beide Stichtingen 

hebben de ANBI-status om uw giften fiscaal aftrekbaar te maken. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdragen. Namens de PCI-werkgroep wens ik u 

een zalig kerstfeest en een fijne jaarwisseling, Nico van Wieringen 
 

Een paar foto’s uit Tulip Garden 

Baby Lenny is geboren     Kerstgroet namens 225 kinderen 

*** 

Het gezicht van de samenwerkende kerken  
Sinds begin september 2019 is www.kerkenouderkerk.nl een hoofdpagina. 

Daarop zijn alle activiteiten van de samenwerking tussen de kerken of 

activiteiten waar beide kerken aan deelnemen, te vinden via de banner 

bovenaan de Homepage, zoals voor de Herderstocht, Meditatie, 

Oecumenische diensten, enz. Daaronder, zijn de kerken in een mooi, kleurig 

beeld opgenomen met de mogelijkheid om direct door te klikken naar de kerk 

van keuze. De website is ontworpen, voor een deel nog in aanbouw en 

onderhouden door Jeroen Honingh. Hij doet dit met plezier, talent en 

consciëntieus. De site www.kerkenouderkerk.nl is kleurig, 

uitnodigend, duidelijk en gebruiksvriendelijk.  

De informatie voor deze site wordt aangeleverd en aangestuurd 

door ds. Benedikte Bos en pastor Eugène Brussee.  

Van harte aanbevolen, Theresia Paulides-Mosch. 
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Contactpersonen locatie Sint Urbanus Ouderkerk 

Redactie ‘De Brug’/’Bruggetje’:     redactieurbanusouderkerk@gmail.com 
‘De Brug’ is het communicatieblad van geloofsgemeenschap locatie Sint Urbanuskerk in Ouderkerk a/d 

Amstel welke onderdeel is van parochie RK Amstelland. De Brug komt 5x per jaar uit en bevat naast de 

agenda van de vieringen en andere activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap, ook berichten over 

opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied. 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. 

Uiterlijke kopij datum: 14 januari 2020 

Verspreiding: 12 februari 2020 

Werkgroepen 
 
Raad van Kerken 

 
 
Mw. Elise Stronkhorst 

 
 
020- 496 8184 

Parochiële Caritas/PCI Dhr. Paul Liesker 06- 1418 1919 
Bezoekgroep Mw. Hélène van Huizen 020- 496 1243 
Jongerengroep Dhr. Paul Liesker 06- 1418 1919 
1

e
 Communiewerkgroep Via secretariaat 020- 496 1320 

Vormsel Via secretariaat 020- 496 1320 
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 
 
 
 
06- 24226 872 

Koor Elckerlyc (di-avond) Dhr. Marcel v/d Velde 06- 1211 9204 
Sint Caeciliakoor (di-ochtend) Dhr. Wim Compier 020- 496 3146 
Kwetternest/gezinsviering  Mw. Bets Harte 020- 496 4941 

 
Ledenadministratie 

 
Dhr. Jan de Jong 
 

 
06-2991 3881 
jongj@upcmail.nl 

Bezorging parochieblad  Dhr. Marcel Schwegler 020- 4965733 
 
Interkerkelijk Stencilbureau 
 

 
R.K. Gezellenhuis 
 

 
020- 496 1255 
Interkerkelijkstencil 
bureau@gmail.com 

   


