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Sint Urbanusparochie 
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020- 496 1320 

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl 

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 
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Parochiesecretariaat woensdagochtend  
donderdagochtend 
verder na overleg met  
pastor E. Brussee 

09.30 - 12.00 uur 
09.00 - 11.30 uur 
 

Parochiebestuur 
 
Pastoor 

 
 
Pastoor Eugène Jongerden  

 
 
020-641 3233 

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 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 Vrienden Urbanus NL 86 RABO 0351 8218 72  
Stichting Vollebregt  NL 42 RABO 0300 5897 86  
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Jesus Christ Superstar, beleef het mee! 
In aanloop naar de Goede week zingt Tienerkoor Vivace samen met kinderkoor 

’t Kwetternest op Palmzondag (zondag 25 maart) delen uit  

de musical Jesus Christ Superstar.  

Wellicht kent u de nummers: ‘Hosanna’, ‘I don’t know how to love him’ en 

‘Superstar’. Deze en andere liedjes zullen ten gehore worden gebracht. 

Pastoor Eugène Jongerden en pastor Eugène Brussee  

zullen deze viering voorgaan. 

 

Om het een extra feestelijk tintje te geven, vragen we alle kinderen met hun 

Palmpaasstok naar de kerk te komen zodat we samen de intocht van Jezus in 

Jerusalem kunnen vieren. We verzamelen in het voorportaal van de kerk. 

 

Op zondag 11 maart om 10.00 uur is er voor de kinderen de mogelijkheid om 

een Palmpaasstok te maken in de pastorie tijdens de zondagse viering. 

 

Opgave via urbanusparochie@xs4all.nl is niet nodig, wel handig gezien de 

inkoop van materialen en het bestellen van de haantjes voor op de stok. 

 

Samen op weg naar Pasen, je/u bent van harte uitgenodigd. 
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Pastoraal woord 
 

Een nieuw begin 
Vanuit een mooi jubileumjaar in 

2017 kijken we vooruit. In de 

laatste viering van 150 jaar 

Urbanuskerk hebben verschillende 

kerkgangers meegedacht over de 

toekomst van de kerk. Wat daar 

vooral uitkwam, was een verlangen 

om jonge mensen meer bij de kerk 

te betrekken. Dat is belangrijk. 

 

In dat kader is het mooi om te zien 

dat er al bijna 30 kandidaten zijn 

voor het vormsel dit jaar. En al is 

dat parochie breed, dus van alle 

vijf de kerken, het is een flinke 

groep. Op de eerste ouderavond 

werd ook duidelijk: de jongeren 

willen zelf, zijn gemotiveerd. En de 

ouders zijn over het algemeen heel 

betrokken. Ook dat is van belang.  

Want die ouders hebben een 

belangrijke rol. Als het geloof thuis 

geen plaats heeft, dan kun je niet 

verwachten dat jongeren naar de 

kerk gaan komen.  

Goed voorbeeld doet goed volgen, 

maar ook het gesprek met elkaar is 

nodig.   

Vandaar dat het goed is dat er een 

groep voor jonge ouders bestaat, 

de 30ers/40ers groep, waarin je je 

eigen geloof kunt versterken, juist 

ook door de ervaringen te delen 

met elkaar. Een reden ook waarom 

ouderavonden voor de Eerste 

Communie zo belangrijk zijn, 

omdat je ook als ouders elkaar 

nodig hebt.  

 

Het is goed met elkaar in gesprek 

te gaan over geloof. Zoals in een 

Alpha cursus waar mensen iets  

kunnen leren over hun geloof en er 

ook over leren praten met elkaar 

zodat je het ook weer beter door 

kunt geven aan anderen en je 

eigen positie bepalen. In januari 

zijn we opnieuw gestart met een 

groep vanuit beide kerken, 

waaronder ook een paar jonge 

mensen. Prachtig om te ervaren 

hoe fijn mensen het vinden om een 

plek te hebben waar je zo intiem 

over geloof kunt spreken.  

 

Die goede gesprekken hebben we 

ook met de jongeren, als we een 

paar keer per jaar bij elkaar 

komen.   
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Het is de kunst 
om midden in het leven 

de stilte te vinden 
en midden in de stilte 

het leven te vinden 
 

 Els Rentenaar 

Het zijn positieve ervaringen als 

het om jongeren en jonge mensen 

gaat, al gaan we qua aantal 

achteruit. De jongeren die gelovig 

zijn, zitten niet allemaal in de kerk, 

wel af en toe en soms wat vaker. 

Maar het is goed te weten dat ze 

er wel zijn, al is het niet zo massaal 

meer.  

 

We nemen steeds meer afscheid 

van de volkskerk zoals we die 

gekend hebben: grote aantallen en 

met een grote vanzelfspre-

kendheid waarbij niet altijd zo 

werd nagedacht over wat je nou 

precies geloofde of waarom je naar 

de kerk ging. Je ging gewoon en 

het hoorde bij het leven. Als jonge 

mensen in deze tijd geloven, dan 

hebben ze daar over nagedacht en 

dan is dat vaak heel bewust. Dat is 

ook wel weer mooi.  

Al heb ik grote waardering voor al 

die mensen die de kerk door de 

jaren heen gedragen hebben, in 

goede en minder goede tijden, 

door hun trouw en met een grote 

vanzelfsprekendheid.  

 

 

 

Het is goed om je te richten op 

deze tijd: hoe kan ik nu in deze tijd 

gelovig zijn, zonder met heimwee 

terug te kijken naar het verleden of 

alleen te verlangen naar een nog 

onbereikbare toekomst. Hoe 

kunnen we er nu wat van maken, 

met elkaar en open voor de leiding 

van Gods Geest. 

 

We zijn op weg naar het 

belangrijkste feest in de kerk: 

Pasen. Jezus die opstaat uit de 

dood en niet alleen zelf opnieuw 

leeft, maar ons een nieuwe leven 

geeft. We mogen het beleven als 

een feest van een nieuw begin en 

van nieuwe kansen: in het hier en 

nu. Zoals een belangrijke kerkvader 

eens zei: ‘Wij zijn de tijd. Wij 

bepalen die door hoe wij leven en 

geloven’.   

 

Pastor Eugène Brussee, diaken. 



Vanuit het Parochiebestuur 

 

Beste parochianen, 

 

We gaan al richting Pasen en het jaar gaat zo snel. We leven alweer in de 40 

dagentijd, ook wel de vastentijd genoemd. Het is de tijd waarin we ons 

voorbereiden op Pasen. De vastenactie omschrijft een goede manier van 

vasten; door het proberen te bereiken van vier dingen: 

-  een betere omgang met jezelf; 

-  een betere omgang met medemensen;         

-  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; 

-  een betere omgang met God. 

 

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een 

goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het 

geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook vooral een 

voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en 

bezinning. Gedurende de 40 dagentijd staat het verlangen naar een leefbare 

wereld centraal, naar een land waar vrede en gerechtigheid heersen.  

 

Wie is daar niet naar op weg?  

Actieve bezinning is ook in 2018 weer mogelijk, vooral in deze periode tot 

Pasen. Laten we elkaar ontmoeten en bevragen op onze drijfveren en 

inspiratie om zo bij te dragen aan een goede wereld. Laten we ook mogelijke 

angsten en twijfels onderzoeken. Hoe ver te gaan, voor het Pasen kan 

worden? 

 

We hebben veel om naar uit te kijken in 2018. 

De Sint Urbanusparochie heeft subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-

Holland voor de laatste fase van de restauratie van het kerkgebouw.  

Deze aanvraag is gehonoreerd geworden, onze penningmeester heeft de 

restauratiesubsidie in ontvangst mogen nemen. 
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Het parochiebestuur zal zich in de komende maanden verzekeren van de 

verdere financiële ondersteuning voor het niet subsidiabele gedeelte.  

Daarnaast werkt het bestuur aan het verder uitvoeren van de actie 150 euro 

naar aanleiding van het 150-jarig bestaan. Deze actie is vooral gericht op 

parochianen en betrokkenen van onze Sint Urbanuskerk. 

 

Als onderdeel van de komende laatste fase van de restauratie, is er een wens 

om de kerk van buiten te kunnen aanlichten. Voor dit specifieke project 

worden in 2018 ondernemers in, en rondom Ouderkerk benaderd om als 

sponsor op te treden. 

 

We wensen u allen een goede voorbereiding naar Pasen. 

 

Vriendelijke groet, het Parochiebestuur 

 

Het Passieconcert 

 
Op woensdagavond 21 maart, 20.00 uur in de Amstelkerk kunt u genieten 

van het Passieconcert. Voor u zullen optreden: 

Susanne Brussee- van de Vosse (sopraan), Anna Duinker (hobo), 

Eric Jan Joosse (orgel) en het vocaal ensemble Octava. 

 

Het vocaal ensemble Octava voert passiemuziek van onder meer Tallis, 

Attwoord en Purcell uit. Op het orgel worden een aantal 

koraalbewerkingen van J.S. Bach gespeeld. Verder horen we in dit 

Passieconcert een aria voor sopraan, hobo en orgel:  ‘Seufzer, Tränen, 

Kummer, Not’ uit cantate 21 van J.S. Bach" en een sonate voor hobo. 

 

Iedereen is van harte welkom! 

Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken. 

 



Veertigdagentijd 2018 

 ‘LOSLATEN EN OP ADEM 

KOMEN’ 
 

De veertigdagentijd is een periode 

van stil staan bij het wezenlijke, 

loslaten van wat je daarvan 

afhoudt, op adem komen en 

dichterbij de onderstroom van je 

eigen leven komen van waaruit je 

leeft en waardoor je je gedragen 

weet.  

We hopen dat u ook dit jaar de tijd 

neemt om met hart en ziel op weg 

te gaan naar Pasen. Gun het uzelf! 

Een goede tijd gewenst, namens de 

Amstelkerk en de Sint 

Urbanuskerk, Adri Burger- de Geus 

en pastor Eugène Brussee. 

 

Woensdag 14 februari: 

Aswoensdagviering  

Sint Urbanuskerk: 19.30 uur 

Oecumenische viering van 

Aswoensdag (voorgangers pastor 

Eugene Brussee en ds Andre van 

der Stoel). Aswoensdag is het begin 

van de veertigdagentijd. Het 

bijzondere van de Aswoensdag in de 

rooms-katholieke traditie is het 

zogenaamde ‘askruisje’ halen.  

 

 

De as is symbool voor ‘stof’: stof zijt 

gij en tot stof zult gij wederkeren 

(Genesis 3:19). Ze herinnert ons aan 

het feit dat ons leven broos en 

afhankelijk van God is en dat we 

geroepen zijn uit de adem Gods te 

leven. Want uit het stof van de 

aardbodem zijn we gevormd door 

God en juist doordat God de 

levensadem ons in de neus blies, 

leven we (Genesis 2:7).  De as wordt 

gemaakt door verbranding van de 

palmtakken die in het vorige jaar op 

Palmzondag gebruikt zijn om Jezus’ 

intocht in Jeruzalem te vieren. De 

dienst is een boeteviering. We 

worden uitgenodigd naar voren te 

lopen om een askruisje op ons 

voorhoofd te ontvangen als teken 

van vergeving naar hoopvol 

perspectief, van oud naar nieuw 

leven. Tevens kunnen we 

‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes 

waarop we kunnen en mogen 

schrijven wat we letterlijk en 

figuurlijk willen loslaten in de 

veertigdagentijd: dingen die ons op 

een negatieve manier neerdrukken 

en kleinmaken. Zo kunnen we 

ruimte maken voor datgene wat 

écht is.   

Kijk voor meer informatie in Spirit 

 

 



Schoon schip maken voor de ziel 
 

Het is een oude gewoonte om voor Pasen jezelf met heel je doen en laten 

eens voor het aanschijn van God te houden. Zo kun je als nieuw mens het 

Paasfeest vieren. Het is zelfs een sacrament: het sacrament van boete en 

verzoening, de biecht. Wat gebeurt er in zo’n biecht? De opzet is heel simpel: 

na een korte inleiding van de priester spreek je hardop uit wat je fout hebt 

gedaan, vooral datgene waarvan je oprecht voelt: dat is niet goed geweest. 

De priester spreekt daarna, uit naam van God, een gebed van vergeving over 

je uit. Zo kun je iets wat je op het hart drukt achter je laten. Het gaat erom de 

relatie met God op die manier te herstellen. Als je mensen iets hebt 

aangedaan en je kunt dat nog rechtzetten dan is dat natuurlijk ook belangrijk, 

naast de biecht. De ervaring leert dat het niet heel makkelijk is om hardop uit 

te spreken wat je fout hebt gedaan. Maar het is wel heel bevrijdend. Ik nodig u 

uit het eens te proberen. 

 

In de Urbanuskerk in Ouderkerk is er een mogelijkheid om te biechten bij 

pastoor Bakker. Hij is op 22 maart in de kerk aanwezig van 18.30 tot 19.30 uur. 

Aansluitend viert hij de Eucharistieviering met daarna een kwartier stil gebed 

bij het Allerheiligste. 

 

Pastor Eugène Brussee 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda februari, maart, april en mei 2018 
 

Week 07 

 

Week 08 

Wo 21 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk 

Do 22 feb 19.30 uur Eucharistieviering met Stille aanbidding.  
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 

Zo 25 feb 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 
2

e
 Zondag van de Vasten 

 

Week 09 

Wo 28 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  18.30 uur Sobere maaltijd in de Cuyperskamer, opgave vooraf 
  20.00 uur Op adem komen; beeldmeditatie in de Urbanuskerk 
Zo 04 ma 10.00 uur Woord&Communieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor P. Koopman 
3

e
 Zondag van de Vasten 

 

Week 10 

Wo 07 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Zo 11 ma 10.00 uur Eucharistieviering met gastkoor De Duif 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 
In de pastorie is er Palmpaasstokken maken voor de 
kinderen. 4

e
 Zondag van de Vasten 

 

 

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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Week 11 

Wo 14 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Zo 18 ma 10.00 uur Eucharistieviering met het Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 
5

e
  Zondag van de Vasten 

 

Week 12 

Wo 21 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Passieconcert in de Amstelkerk. 

Do 22 ma 19.30 uur Eucharistieviering met Stille aanbidding.  
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 

  20.30 uur Ouderavond Eerste Communicanten 

Zo 25 ma 10.00 uur Palmzondag met kinderkoor ’t Kwetternest en 
tienerkoor Vivace.  
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en E. Brussee. 

 

Week 13 

Ma 26 ma 19.30 uur Vesper in de Amstelkerk 
Di 27 ma 19.30 uur Vesper in de Amstelkerk 

Wo 28 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk 

Do 29 ma 19.30 uur Witte Donderdagviering met koor Elckerlyc 
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee 

Vr 30 ma 15.00 uur Kruiswegstatie met kinderkoor ’t Kwetternest 
Voorganger: Pastor E. Brussee 

  19.30 uur Goede Vrijdag viering met Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Za 31 ma 22.00 uur Paaswake met koor Elckerlyc 
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee 

Zo 01 apr 10.00 uur Hoogfeest van Pasen met Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor J. Adolfs en pastor E. Brussee. 

 

Week 14 

Wo 04 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

Zo 08 apr 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 
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Week 15 

Wo 11 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

Zo 15 apr 10.30 uur Eerste Communieviering met ‘t Kwetternest  
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en E. Brussee. 

  24.00 uur Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor de 
parochiebladen ‘De Brug’ en ‘Spirit’ 

 

Week 16 

Wo 18 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

Zo 22 apr 10.00 uur Eucharistie viering met koor Elckerlyc 
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en E. Brussee. 

 

Week 17 

Wo 25 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

Do 26 apr 19.30 uur Eucharistieviering met Stille aanbidding.  
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 

Zo 29 apr 10.00 uur Eucharistie viering met gastkoor de Duif 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 18 

Wo 01 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  09.00 uur Uitkomen van de parochiebladen 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

Zo 06 mei 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor J. Adolfs 

 

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

website of in het twee wekelijks “Bruggetje’. 

 

Gevonden 
Op ons kerkhof is in 2012 een gouden hangertje, aan een 

ketting met een bewerkte (trouw) ring erin, gevonden.  

Op eerdere berichten is geen reactie gekomen, dus hierbij 

opnieuw de oproep. Heeft U deze verloren?  

Bel Truus Compier tel.020-4963433. 
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Gezinsvieringen 
 

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

 

 
 

10.00 uur     

 

***** 

Zondag 11 maart   

is er een kindernevendienst 

De kinderen worden uitgenodigd om tijdens 

deze nevendienst Palmpaasstokken te komen maken. 
 

***** 

Zondag 25 maart Palmpasen 

Alle kinderen worden uitgenodigd om met hun zelfgemaakte 

palmpaasstok mee te lopen in de paasprocessie in de kerk. 

In deze viering wordt de muziek wordt verzorgd door  

‘t Kwetternest samen met tienerkoor Vivace.    

Pastoor E. Jongerden en pastor E. Brussee gaan voor 

  

***** 

Zondag 15 april om 10.30 uur 

Eerste Communieviering 

In deze eucharistieviering gaan  

pastoor E. Jongerden en pastor E. Brussee voor.    
 

****** 

Zondag 13 mei  

In deze viering gaat pastor E. Brussee voor. 

 



Zondag 15 April a.s. in de St. Urbanuskerk 

Eerste Heilige Communie 

10.30 uur 

 

In deze feestelijke viering zullen  

Daan, Gabriëlle, Jelle, Thomas, Tim en Uraixa 

de Eerste Heilige Communie ontvangen. 

Pastoor E. Jongerden en pastor E. Brussèe gaan in deze viering voor. 

O.l.v. Laurens de Boer zal ’t Kwetternest de muzikale bijdrage verzorgen. 

 

In acht bijeenkomsten gaan de kinderen 

op een speelse wijze ‘door de poort’ 

naar het land van God... 

 

Waar iedereen welkom is; 

Waar niemand wordt buitengesloten; 

Waar om vergeving wordt gevraagd. 

 

Een land ... 

waar samen wordt gegeten; 

waar samen wordt gedeeld; 

waar nog veel meer wordt beleefd! 

 

Ook de ouders gaan een aantal keer ‘door de poort’ om zich samen met hun 

kinderen voor te bereiden op de Eerste Communie. 

 

U bent allen van harte uitgenodigd  

deze viering bij te wonen. 

 

Namens de communiewerkgroep wensen wij de kinderen 

en hun ouders een hele mooie en fijne dag toe. 
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Urbanus lunchconcerten voorjaar 2018 
 

Op vrijdag 16 maart 2018, 12.30-13.00 uur zal het 

eerstvolgende lunchtijdconcert in de St. Urbanuskerk plaatsvinden. 

 

Eric Jan Joosse (Vollebregtorgel en kistorgel) en Saartje Schrage (blokfluit en 

viola da gamba) brengen een programma ten gehore getiteld “Italië aan de 

Amstel”. Zij spelen werken van Italiaanse componisten uit de 16e, 17e en 18e 

eeuw: Girolamo  Frescobaldi, Domenico Zipoli, Giovanni Paolo Cima en 

Francesco Mancini.  

 

Eric Jan Joosse (1960) studeerde aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en 

aan het Utrechts Conservatorium. Hij is cantor-organist van de Amstelkerk in 

Ouderkerk aan de Amstel, vaste repetitor van COV Amicitia Uithoorn en onder meer 

dirigent van de Amstellandse Cantorij en het Franz Liszt Kamerkoor.  

 

Saartje Schrage studeerde blokfluit aan het Utrechts Conservatorium en 

volgde diverse masterclasses. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag volgde 

zij lessen in concertspel en historische uitvoeringspraktijk. Na afronding van haar 

studie in Utrecht studeerde Saartje een periode Renaissance muziek aan de 

Musikhochschule Trossingen (Duitsland) bij Kees Boeke. Tijdens deze studie raakte zij 

geïnteresseerd in de viola da gamba; tegenwoordig studeert Saartje gamba bij Nick 

Milne. In 2014 richtte zij het Utrecht Baroque Ensemble op. Naast haar 

werkzaamheden voor het Utrecht Baroque Ensemble is Saartje een veelgevraagd 

ensemble-speler bij diverse ensembles in Nederland en daarbuiten. 

 

Het tweede lunchtijdconcert 2018 zal gegeven worden 

door Jurray Illes (viool) en Peter Ligtermoet (piano) op 

vrijdag 20 april.  

 

De toegang tot de concerten is vrij.  

Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken. 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT  HOSPICE 
ZUIDER AMSTEL 

 

Zoals velen mogelijk reeds hebben vernomen is in Ouderkerk aan de Amstel 

Hospice Zuider Amstel in oprichting. In Hospice Zuider Amstel zullen wij alles 

in het werk stellen om mensen die zich in een terminale levensfase bevinden 

een warm thuis te bieden. Een omgeving waar het leven tot de laatste dag op 

een waardige en zelfgekozen manier geleefd kan worden. 

Een warme plek, ook voor de naasten die dag en nacht het Hospice binnen 

kunnen lopen en zich slechts zorgen hoeven te maken om het emotionele 

welbevinden van hun geliefden en zichzelf. 

Een huis, gedragen door vrijwilligers en verpleegkundigen. 

Vrijwilligers vormen een onmisbare pijler van de Hospice. 

Hospice Zuider Amstel zoekt mensen met een warm hart en wat tijd om tot 

deze pijler te gaan behoren. 

U kunt zich aanmelden via de volgende link: https://hospice-zuideramstel.nl 

 

Over een aantal weken wordt er dan een uitnodiging gezonden aan de 

vrijwilligers om vragen te kunnen stellen over de inhoud en opleiding van het 

vrijwilligersschap en u kunt zich ook dan ook aanmelden als vrijwilliger. 

Dit vindt dan plaats in de Amstelstroom naast de Hospice. 

 

Indien u de opzet van de Hospice financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw 

bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL05 RABO 0306 4844 63 t.n.v. 

Stichting Hospice Zuider Amstel. De Hospice heeft een ANBI-status. 

 

Namens de PCI St. Urbanus Ouderkerk aan de Amstel, Nico van Wieringen 



18 
 

Vastenactie 2018  biedt toekomst voor kinderen in 

kindertehuizen in Indonesië. 

De leden van de Werkgroep Missie Ontwikkelings Werken Amstelland 

(MOWA) zijn enthousiast geworden voor het werk van de Stichting Panti 

Asuhan. Voor de Vastenactie 2018 is dan ook gekozen voor een tweetal 

projecten die deze stichting financiert: een medisch project waarbij operaties 

worden gefinancierd van kinderen met een fysieke handicap waarbij het de 

ouders ontbreekt aan financiële middelen en een onderwijsproject voor circa 

600 kinderen. In parochieblad ‘Spirit’ leest u hier meer over. 

Wij hopen dat op 11 maart a.s. een vertegenwoordiger van de Stichting Panti 
Asuhan het project tijdens de viering in onze Urbanuskerk kan komen 
toelichten. Uw financiële gave biedt toekomst voor deze kinderen en is zeer 
welkom in de kerk. Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekening 
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie. 
 
Namens de Werkgroep Missie Ontwikkelings Werken Amstelland waarmee uw 
PCI samenwerkt, Nico van Wieringen 
 

Namens SDWH en Stichting Oudezijds 100 hartelijk bedankt 

Tijdens de afgelopen kerstvieringen was de diaconale collecte bestemd voor 

de Stichting Derde Wereld Hulp en de Stichting Oudezijds 100. 

De totale opbrengst van de collecte bedroeg € 1625,-- zodat uw PCI aan beide 

Stichtingen een bedrag van ruim € 800,-- heeft overmaakt. 

Indien u tijdens die vieringen geen contant geld bij u had en u wilt alsnog een 

bedrag overmaken dan kan dat op de rekening NL80 INGB 0000056295 van 

Stichting Vrienden van Oudezijds 100 te Amsterdam. 

Het bankrekeningnummer van de Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen 

is NL81 RABO 0351889086 (eventuele BIC code: RABONL2U). 

 

Hartelijk dank voor uw gewaardeerde bijdrage, Nico van Wieringen  
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In Memoriam Anneke Sluijs-Tijsen 
Anneke wordt door haar gezin omschreven als een sterke vrouw, 

onafhankelijk, lief voor haar kinderen en kleinkinderen, opgewekt, iemand bij 

wie je nooit met een zwaar gevoel weg ging. Ze is op 20 augustus 1942 

geboren in Ouderkerk, heeft hier ook op school gezeten en is hier getrouwd 

met Rinus haar man. Ze verhuisde naar Amstelveen en later naar Mijdrecht 

om later weer terug te keren naar Amstelveen om voor haar ouders te zorgen. 

Negen jaar geleden kreeg ze kanker en daar heeft ze al die jaren mee 

gestreden. En toch raakte ze niet in de put, maar bleef positief. En dat terwijl 

ze al sinds 1979 weduwe was van Rinus. Maar toen in maart 2017 bleek dat ze 

niet verder behandeld kon worden en opgegeven was, gaf haar dat wel een 

knauw. Maar ook toen gaf ze niet op. Steeds werd de grens iets verlegd. Ze 

dacht uiteindelijk nog de kerst te halen en dat lukte ook net. Op Tweede 

Kerstdag is ze overleden. Met de mooie herinneringen aan haar, vertrouwen 

wij Anneke toe aan haar Schepper. 

 

In Memoriam Atie van der Weijden-Compier  
Atie was een zorgzame, gedreven, een vrouw met wilskracht. Zij was voor haar 

tijd een moderne vrouw. Zij werkte en is op latere leeftijd getrouwd met Henk. 

Zij hebben samen het leven geschonken aan Cecilia, Trix en Atie. Een mooie 

jeugd hebben zij gehad, immers zij was er altijd voor hen. Zij was er ook voor 

haar Henk toen hij ziek werd. Toen Atie zelf ziek begon te worden, waren de 

kinderen er voor haar, totdat het thuis niet meer ging en zij naar Hogewey in 

Weesp moest verhuizen. Atie is op 4 januari van ons heengegaan.  

Moge zij ruste in vrede en voortleven in herinnering. 

 

 

 

‘Als iemand een herinnering wordt,  

dan is die herinnering van onschatbare waarde’ 
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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: 02 mei 2018 

Uiterlijke kopij datum: 10 april 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.  


