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Secretariaat locatie 
Sint Urbanus Ouderkerk 

woensdagochtend  
donderdagochtend 
verder na overleg met  
pastor E. Brussee 

09.00 - 12.00 uur 
09.00 - 12.00 uur 
 
020-496 1320 

Locatiecoördinator Mw. Yvette Saan a.i. 020-496 5310 

 
 
Parochiebestuur  

 
 
Pastoor 

 
 
Pastoor Eugène Jongerden  

RK Amstelland Vice-voorzitter Dhr. Ad Verkleij 

 Secretaris Dhr. Hans ten Rouwelaar 
 Penningmeester Dhr. Edwin Saan  
 Communicatie Mw. Yvette Stronkhorst 
 Bouwzaken Dhr. Gert-Jan Zijp 
   
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  

Parochie RK Amstelland 
Locatie Sint Urbanus Ouderkerk 
Rondehoep Oost 31  

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel 

020- 496 1320 

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl 

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 

mailto:urbanusparochie@xs4all.nl


 

  



 

Vrij zijn, vrij worden 
Pastor Eugène Brussee, diaken 

 

Wanneer ben je nou vrij? Is dat als 

je niet werkt en vrije tijd hebt?  

Of heeft dat meer met een gevoel 

te maken? Goed om over na te 

denken in onze opgang naar Pasen.  

Vrij zijn heeft onder andere te 

maken met de vrijheid om eigen 

beslissingen te nemen. Letterlijk 

omdat er niemand is die het voor 

jou beslist, maar ook innerlijk:  

dat je de vrijheid voelt om te doen 

wat je zelf echt wilt. 

 

Dat klinkt misschien als een open 

deur. Maar toch kunnen er allerlei 

factoren zijn die je leven bepalen. 

Lange tijd was de Kerk een 

belangrijke factor die als 

richtingwijzer en moreel kompas 

gold. Dat heeft goede kanten 

gehad en ook schaduwzijden. 

 

In onze samenleving nu, zijn er niet 

meer zulke instanties die ons leven 

bepalen. Dat betekent dat we 

meer zijn aangewezen op ons 

eigen innerlijk kompas. Het vraagt 

van ons ook een zekere volwas-

senheid die niet altijd gekoppeld is 

aan een bepaalde leeftijd.  

Het risico is dat we onze keuzes 

alsnog door anderen laten 

bepalen, door wat ‘men’ vindt 

bijvoorbeeld of door de commercie 

die ons door middel van reclames 

beïnvloed in onze levensstijl.  

 

Er is in de meeste mensen een 

sterke drang om niet anders te zijn 

dan anderen. Nu ben ik niet van 

plan om op te roepen tot tegen-

draads gedrag. Maar ik daag je wel 

uit om na te denken over de 

keuzes die je maakt en waarom je 

die maakt. Ben je daarin echt vrij? 

En zo niet: wat staat je dan in de 

weg? 

 

In het begin van een nieuw jaar 

maken veel mensen goede 

voornemens. Dat gaat vaak een 

tijdje goed maar na verloop van 

tijd verflauwen ze. Waar ligt dat 

aan? Ik wil iets, maar ik doe het 

(toch) niet. 

Ga ik langs bij iemand omdat ik van 

mening ben dat het goed is dat 

mensen naar elkaar omzien? Neem 

ik wat gas terug als ik werkelijk 

vind dat het leven te druk en te 

gehaast is? Minder ik wat in eten 

en drinken omdat ik weet dat dat 

goed voor me is?  



5 
 

Neem ik echt tijd voor bezinning 

omdat ik dat belangrijk vindt? 

Allemaal vragen die je jezelf kunt 

stellen in de tijd die komen gaat: 

de veertigdagentijd waarin we op 

weg gaan naar Pasen, een feest 

van bevrijding.  

Hoe mooi kan het zijn als we die 

tijd kunnen gebruiken om uit te 

komen bij wat we werkelijk 

belangrijk vinden om daar 

vervolgens in alle vrijheid voor te 

kunnen kiezen? 

 

 

 

Gesprekken over geloof 
 
In een serie van drie dinsdagavonden, dinsdag 26 februari, dinsdag 19 maart 
en dinsdag 23 april, bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan 
‘gesprekken over geloof’, gegeven door pastor Eugène Brussee en dominee 
Benedikte Bos in afwisseling.  
 

De avonden zien er als volgt uit:  

19.45 uur:  inloop 

20.00 uur:  inleiding van 20 minuten,  

Tot 21.30 uur: in gesprek met elkaar 

 

Deze avonden zijn in de Amstelstroom en zijn voor iedereen toegankelijk. 

Opgave en info bij Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of Benedikte 

Bos: benedikte@planet.nl of T: (020) 4961320.  

 

Oproep jongeren 
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en vind je het leuk om deel te nemen aan 

activiteiten die we in Ouderkerk voor de (kerk) jongeren organiseren? Laat je 

horen en maak je zelf bekend. Dan nemen we je mee in de mailing van de 

activiteiten die gepland staan. Zo gaan we in maart een bezoek brengen aan 

de Oudezijds 100 en willen we op Witte Donderdag samen de Passion gaan 

kijken. Mail naar ysaan06@gmail.com. Tot ziens! 

  

mailto:e.brussee@rkamstelland.nl
mailto:benedikte@planet.nl
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Bijpraten vanuit het parochiebestuur RK Amstelland 

Wat had ik graag de kop van dit stukje “Nieuws vanuit het bestuur” genoemd. 

Helaas is er echter niet heel veel “nieuws” te melden. We willen u wel 

bijpraten zodat u allen op de hoogte bent. Als het aan ons had gelegen hadden 

we nu een lege kerk gehad, zonder banken waarvan het eerste stuk van de 

vloer al volledig open lag en er dagelijks bouwvakkers aan het werk waren aan 

het herstel van de gewelven onder de vloer. Dit is echter niet het geval.  

Op 9 januari verliep de officiële datum waarop we volgens de beschikking van 

de subsidieverlening van de provincie uiterlijk opdracht hadden moeten geven 

voor uitvoering van de herstel werkzaamheden. Die opdracht hebben we pro-

forma wel opgesteld en gegeven maar deze konden wij niet opstellen zonder 

voorbehoud van schriftelijke machtiging van het bisdom.  

Op 11 januari werd duidelijk dat het bisdom (nog) geen machtiging geeft voor 

de feitelijke restauratie. Direct nadat dit nieuws bekend werd is provincie is 

om uitstel gevraagd van de uiterlijke datum dat de opdracht verstrekt moet 

worden.  

 

In oktober 2017 is met toestemming van het bisdom de subsidie-aanvraag 

ingediend. De subsidie is begin 2018 toegekend. Sindsdien zijn we met het 

bisdom in overleg voor de machtiging van de restauratie. Er wordt hard 

gewerkt in het bestuur om zaken in beweging te krijgen en we zouden graag 

zien dat het sneller ging maar dat is helaas niet het geval. 

 

Direct na het bericht vanuit het bisdom, dat er (nog) geen machtiging wordt 

verleend, is vanuit het bestuur RK Amstelland, waarvan de Urbanus Ouderkerk 

nu onderdeel van is, op alle mogelijke manieren geprobeerd om in gesprek te 

komen met het bisdom om over dit besluit te kunnen praten. Uiteraard willen 

we eerst goed begrijpen wat nu exact de motivatie is achter dit besluit. 

Duidelijk is wel dat – in algemene zin – bisdommen in deze tijd veel tijd 

besteden aan het sluiten van kerken. En ook is het bestuur RK Amstelland 

gevraagd met een visie te komen met betrekking tot de gebouwen in de 

toekomst. Ook is duidelijk dat zowel het afgetreden bestuur van de 
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Urbanusparochie als het bestuur van de parochie RK Amstelland als doel 

hebben om de Urbanus Ouderkerk de komende jaren open te houden.  

Op 8 februari jl. zou er een gesprek plaatsvinden op het hoogste niveau tussen 

het bisdom en de parochie maar dit gesprek is helaas geannuleerd. Er gaat 

ongetwijfeld een nieuwe afspraak gemaakt worden. Tegelijkertijd wordt op dit 

moment onderzocht of het mogelijk is tijdelijke maatregelen te nemen om het 

daadwerkelijk inzakken van de vloer te voorkomen. Daarvoor wordt advies 

gevraagd aan de architect en een constructiebedrijf. We hopen u hierover 

binnenkort nader over te kunnen informeren. 

 

Daarom kunnen wij u op dit moment niets “nieuws” melden. Het is niet heel 

helder welke koers het bisdom nu precies wil varen. En om de lastige situatie 

nog wat te verduidelijken: In feite mogen parochies zelfstandig hun eigen 

koers bepalen, maar voor alle beslissingen waar een bedrag mee is gemoeid 

dat boven de € 15.000 ligt, moet het bisdom toestemming geven. En met 

monumentale gebouwen is deze drempel al heel snel bereikt.  

 

Om de laatste fase van de kerk goed en compleet te kunnen uitvoeren is een 

bedrag gemoeid van € 850.000. Dat is veel geld en dat begrijpen we heel goed. 

Ook is het zo dat de geloofsgemeenschap in Ouderkerk dit geld primair niet 

zonder (tijdelijke) lening kan uitgeven. We moeten dus geld lenen, als we 

alleen naar Ouderkerk kijken. Het bestuur is echter van mening dat het 

rijksmonument Urbanuskerk behouden moet blijven. Er is de afgelopen jaren 

veel geld geïnvesteerd. De kerk staat er in feite goed bij, en die laatste stap 

zou – als het aan ons ligt – ook genomen moeten worden. 

 

Het bestuur streeft ernaar om de Urbanus Ouderkerk de komende 10 tot 15 

jaar open te houden voor de eredienst. In deze tijden van snelle 

ontkerkelijking is het niet reëel om langere tijden te noemen. Echter is er zeker 

ook de intentie om de toekomst van het “gebouw” voor de komende 50 jaar 

te kunnen veiligstellen. Kortom dit gebouw mag niet verdwijnen.  
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De tijdelijke lening die we voor de restauratie van de vloer moeten afsluiten 

willen we hopelijk op afzienbare termijn aflossen door de verkoop van de 

gronden. Ook dit is geen “nieuws” en ook hier is het erg jammer dat er geen 

“nieuws” te melden is.  

 

Wel kunnen we u melden dat er wekelijks, zo niet dagelijks, overleg is en er 

allerlei zaken ondernomen worden vanuit het bestuur om dit project naar een 

besluitvorming toe te bewegen. Wij noemen het binnen het bestuur dat we 

naar het kruispunt toe willen waar duidelijk moet worden of de weg rechtdoor 

‘open’ is om door te gaan of ‘volledig afgesloten en geblokkeerd’ is en het 

duidelijk is dat er andere wegen gekozen moeten worden. 

De weg naar het kruispunt loop voor ons gevoel echter steil omhoog en het 

kruispunt ligt gevoelsmatig boven op de berg en is nog niet in zicht. Op basis 

van de gesprekken met de ontwikkelaar ‘vertrouwen’ wij erop dat de weg 

rechtdoor open is en de plannen gerealiseerd kunnen gaan worden. We weten 

dat er gesprekken met gemeente plaatsvinden en we doen er vanuit het 

bestuur alles aan om het project in beweging te houden. Ook op dit gebied 

hadden we graag duidelijkheid gehad, net als u. Het is echter geen druk op de 

knop en ook hier spelen er allerlei belangen waardoor onderhandelingen en 

het samenstellen van (juridische) documenten lang kunnen duren.  

 

Wel kunnen wij u meedelen dat we – zoals beloofd – in de laatste 

parochievergadering ons alvast laten bijstaan door een adviseur op juridisch 

gebied om het laatste stuk van het proces goed te laten verlopen. 

Dit proces wordt iedere bestuursvergadering binnen het bestuur van RK 

Amstelland besproken en ook op dit gebied steunt het bestuur de ingeslagen 

weg en is er unanieme overeenstemming dat we dit project naar het 

‘kruispunt’ toe moeten brengen. 

Natuurlijk horen we de meningen van menigeen en daar sluiten we ons zeker 

niet van af. En natuurlijk horen we de geluiden dat er andere mogelijkheden 

zijn. Geeft u ons nog even de tijd en het vertrouwen om de weg naar het 

“kruispunt” te voltooien tot die duidelijkheid er is.  
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Ondanks het gevoel te hebben u geen “nieuws” te kunnen melden, hoop ik 

oprecht u bij deze wel te hebben bijgepraat. Er gebeurt veel! Er wordt hard 

gewerkt maar helaas kunnen we de vruchten van dit harde werk nog niet 

plukken.  

 

Namens het bestuur RK Amstelland, 

Edwin Saan 

 

 

Afscheid van het parochiebestuur 

Sinds 1 januari 2019 is de oude parochie Urbanus Ouderkerk gefuseerd met de 

RK Parochie Amstelland. Dit is een proces wat vele jaren in beslag genomen 

heeft. De eerste gesprekken zijn gevoerd in de jaren negentig... 

Tussen de fuserende partijen is een gedetailleerde Overeenkomst tot Fusie 

overeengekomen. In Ouderkerk wordt aan een geheel nieuwe locatieraad 

gewerkt, die meer en meer actief zal worden. 

 

Onze locatie maakt nu onderdeel uit van 

een parochie met meer dan twaalfduizend 

‘zielen’. Wij zijn ervan overtuigd dat er met 

deze groep in Amstelland de basis 

aanwezig is om de vlam van het Geloof 

door te geven. En alhoewel het overdragen 

van de bestuursverantwoordelijkheid toch 

gemengde gevoelens meebrengt, nemen 

wij als voormalig parochiebestuur met veel 

dankbaarheid afscheid. 

  

Onze motivatie is altijd geweest om er te zijn voor de parochianen en het werk 

van de pastores te faciliteren en te ondersteunen. Er liggen nog 2 grote 

projecten die afgerond zullen worden, te weten de volgende fase restauratie 

en afronding van de projectontwikkeling. 
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Wij danken alle betrokkenen voor de goede samenwerking. Het was een 

prachtig avontuur en we zijn een heel eind gekomen. Wij danken ook het 

pastoraal team en de heren Verkleij en Ten Rouwelaar, als bestuursleden van 

RK Parochie Amstelland. Wij geven het stokje nu graag over aan onze 

opvolgers, zijnde de locatieraad en het parochiebestuur. Beiden zullen zich 

nog uitgebreid aan u voorstellen. Wij wensen hen alle goeds toe en vragen om 

uw ondersteuning.  

 

Geef elkaar de tijd om in de komende periode alles weer op zijn plaats te laten 

vallen. Het zal allemaal net even anders gaan dan U gewoon was. 

We bedanken al onze vrijwilligers voor de actieve ondersteuning.  

En vragen U door te gaan en mensen enthousiast te blijven maken, zodat 

nieuwe mensen taken zullen opnemen en zich verbinden aan ons geloof en de 

geloofsgemeenschap. 

 

Met hartelijke groeten, het voormalige Parochiebestuur Ouderkerk 
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Veertigdagentijd 2019:  “Kom, adem ons open” 

In het begin, zegt de Bijbel, zweefde Gods ruach, Gods adem, over het water. 

Ruach betekent: wind die in beweging zet, adem die leven doet ontstaan.  

De aarde was nog woest, doods en duister. Alles moest nog beginnen, overal 

lagen kansen. Toen schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis en blies 

hem de geest, de levensadem in. En Hij gaf ons, mensen, de opdracht om, 

gedragen door die adem te leven. God wil ons deze levensadem blíjven geven, 

in een wereld waar mensen verstikt worden door zorgen, waarin 

regeringsleiders kortademig de eer voor zichzelf zoeken, waarin mensen 

hijgend deadlines op hun werk moeten halen. In die wereld, ònze wereld, 

zoeken we in de veertigdagentijd weer naar rust, naar adem, naar opstanding 

uit wat een doods bestaan lijkt. Inkeer, bezinning, verstilling, reflectie, zoveel 

woorden en begrippen zijn er om het wezen, de intentie en de sfeer van de 

veertigdagentijd te omschrijven. 

We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op adem te komen op weg naar 

Pasen, geholpen door het aanbod dat de Raad van Kerken voor u samenstelde. 

Pastor Eugène Brussee en dominee Benedikte L. Bos . 

 

Woensdag 6 maart om 19.30 uur

Oecumenische Aswoensdagviering in de St. Urbanuskerk 

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Ieder wordt op zijn of haar 

voorhoofd getekend met een kruisje van as, gemaakt van de verbrande 

palmtakken die uitgedeeld zijn op Palmzondag vorig jaar.  

De as is teken van vergankelijkheid en geeft aan dat wij uit aarde genomen zijn en 

van God de levensadem ingeblazen hebben gekregen (Gn. 2,7).  

De Aswoensdagviering is een boeteviering, waarin we vergeving vragen voor wat 

we fout hebben gedaan en aangeven afhankelijk te zijn van de genade van God. 

Zo gaan we op weg naar Pasen. Tevens zullen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, 

briefjes waarop ieder die dat wil kan schrijven wat hij of zij letterlijk en figuurlijk 

willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier 

neerdrukken en kleinmaken. Door daar los van te komen kunnen we ruimte 

maken voor God en de medemens.    



 

Woensdag 13 maart  
van 20.00- 20.45 uur 
Zangmeditatie in de Amstelkerk,  
Een zangmeditatie onder de 
bezielende leiding van sopraan 
Susanne Brussee. Opgave niet 
nodig. 
 
Woensdag 20 maart  
van 20.00-21.30 uur 
Meditatief schilderen in de 
Kosterswoning 
Deze speciale manier van 
meditatie staat onder leiding van 
Anneke Broertjes met als thema 
‘Het Licht’. Kosten: 5 euro. 
Opgeven bij: Anneke Broertjes: 
ann.brothar@gmail.com 
 
Woensdag 27 maart  
van 20.00-20.45 uur 
Woordmeditatie rond de Schrift in 
de Amstelkerk 
Dominee Benedikte Bos zal deze 
vorm van meditatie begeleiden op 
grond van de lezingen van de 
komende zondag. 
 
 

Woensdag 3 april om 19.00 uur  
Filmavond voor het goede doel in 
de pastorie Urbanuskerk  
Er zal een film getoond worden die 
te maken heeft met de Passietijd.  
Kosten: 5,- euro per persoon. 
Opbrengst is voor het goede doel.  
Opgave via de twee kerken. 
 
Woensdag 10 april om 20.00 uur 
Passieconcert in de Sint 
Urbanuskerk 
We vragen geen toegangsprijs, 
vrijwillige gave bij de deurcollecte. 
 
15, 16 en 17 april om 19.30 uur 
Vespers in de Amstelkerk 
Avondgebed in het kader van de 
Stille Week. 
 
Initiatief en organisatie Raad van 
Kerken te Ouderkerk aan de Amstel 
 
Zie voor alle info: 
www.kerkenouderkerk.nl 
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Agenda februari, maart, april, mei 2019 
 

Week 07 

Wo 20 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: woord 
Do 21 feb 19.30 uur Eucharistie/ Stille aanbidding 

Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee 

Zo 24 feb 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

Week 08 

Wo 27 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 
  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: loopmeditatie 

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

 

Week 09 

Di 05 ma 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 06 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  10.45 uur Zanguurtje Theresia 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  19.30 uur Aswoensdag in de Urbanuskerk 

Oecumenische viering met het Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor E. Brussee/ ds. Benedikte L. Bos 

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

ste
 zondag van de Veertigdagentijd 

 

Week 10 

Wo 13 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  20.00 u Zangmeditatie in de Amstelkerk 

Zo 17 ma 10.00 uur Woord&Communieviering met De Duif 
Voorganger: Pastor P. Koopman 
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Week 11 

Wo 20 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Meditatief schilderen in de Kosterswoning na opgave 

Zo 24 ma 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

Week 12 

Wo 27 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 
  20.00 uur Woordmeditatie in de Amstelkerk 

Do 28 ma 19.30 uur Eucharistie/ Stille aanbidding 
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee 

Zo 31 ma 10.00 uur Eucharistieviering met St. Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 13 

Di 02 apr 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 03 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  10.45 uur Zanguurtje Theresia 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  19.00 uur Filmavond voor het goede doel/ Cuyperskamer 

Zo 07 apr 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 
Palmpaasstokken maken in de pastorie 

 

Week 14 

Wo 10 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  20.00 uur Passieconcert in de St. Urbanuskerk 
Zo 14 apr 10.00 uur Palmpasen; Eucharistieviering met tienerkoor Vivace 

Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee 

 

Week 15 

Ma 15 apr 19.30 uur Vesper in de Amstelkerk 

Di 16 apr 19.30 uur Vesper in de Amstelkerk 

Wo 17 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk 
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Do 18 apr 19.30 uur Witte Donderdagviering in de Titus Brandsmakerk met 
koor Elckerlyc. Voorgangers: pastoraalteam 

Vr 19 apr 15.00 uur Kruisweg met kinderkoor ’t Kwetternest 
Voorganger: pastor E. Brussee 

  19.30 uur Goede Vrijdagviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Za 20 apr 22.00 uur Paaswake met koor Elckerlyc 
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee 

Zo 21 apr 10.00 uur Eucharistieviering met St. Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor G. van Tillo/ E. Brussee 

 

Week 16  

Wo 24 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 
Do 25 apr 19.30 uur Eucharistie/ Stille aanbidding 

Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee 

Zo 28 apr 10.00 uur Eucharistieviering met De Duif 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 17 

Wo 01 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zanguurtje Theresia 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  19.30 uur Mariagebed in de Dag kapel 

Zo 05 mei 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 14 

Di 07 mei 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 08 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  19.30 uur Mariagebed in de Dag kapel 
Zo 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering met St. Caeciliakoor 

Voorganger: Pastoor E. Jongerden 

 

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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Gezinsvieringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zondag 10 februari  
om 10.00 uur in de Urbanuskerk 

In deze viering gaat pastor E. Brussee voor 

en zingt ’t Kwetternest samen met de Boventoontjes. 

o.l.v. Ria de Bruijn 
 

********** 

Zondag 17 maart  
om 10.15 uur in de Titus Brandsmakerk 

zingt ’t kwetternest en de Boventoontjes. 
     

 

***********  

Zondag 7 april 
is er een kindernevendienst.  

De kinderen worden uitgenodigd om tijdens deze 

 nevenviering palmpaasstokken te komen maken. 
 

********** 

Zondag 14 april Palmzondag 
 

Alle kinderen worden uitgenodigd om met hun zelfgemaakte 

palmpaasstok mee te lopen in de paasprocessie in de kerk. 

 

*********** 
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Help de Urbanus Ouderkerk aan een nieuwe vloer 
 

Sinds 1867 staat het Urbanus kerkgebouw op een prominente plaats in 

Ouderkerk aan de Amstel. Het gebouw is prachtig ontworpen door de 

beroemde Nederlandse architect Pierre Cuypers (die ook het Centraal Station 

en Rijksmuseum van Amsterdam heeft ontworpen). Het is niet voor niets een 

rijksmonument. Al in 2004 is er gestart met een grootschalige restauratie om 

het gebouw weer helemaal in de stijl van Cuypers terug te brengen en voor de 

komende decennia te bewaren. Het dorp zonder de markante Urbanuskerk is 

niet voor te stellen.  

 

Er zijn grootse toekomstplannen voor het Urbanus kerkgebouw. Om haar te 

behouden en financieel gezond te houden, is het de bedoeling haar open te 

stellen voor multifunctioneel gebruik. Dit betekent dat niet alleen toeristen de 

mogelijkheid krijgen om haar te bezoeken, maar vooral ook dat ondernemers 

een unieke multifunctioneel ingerichte ruimte krijgen voor passende 

evenementen. Er wordt dan niet alleen gedacht aan concerten, lezingen, 

theater, film, maar de Stichting staat open voor ideeën die de gemeenschap 

toegevoegde waarde brengen. Al met al ambitieuze plannen die in een 

behoefte voorzien. 

 

De toekomst van het Urbanus kerkgebouw staat of valt met het herstel van de 

vloer. Zonder vloer geen gebouw. In de bijgevoegde folder leest u hier alles 

over. Verder is er een website beschikbaar: 

www.BehoudUrbanusOuderkerk.nl.  
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Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles! 
 

Zoals bekend steunt de MOWA het ene jaar de landelijke Vasten- en 

Adventsactie-projecten en het daaropvolgende jaar “eigen projecten” zoals 

het project voor SDWH in de laatste Adventsactie. Dit jaar betreft het 

wederom de landelijke Vastenactie die is gericht op het oplossen c.q. 

verminderen van de watercrisis. De Vastenactie steunt naast een groot project 

in Niger (een zeer arm land in de Sahara) nog waterprojecten in onder andere 

Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor 

infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die schoon 

water brengen bij de mensen die keihard schoon en veilig drinkwater nodig 

hebben. Door onze financiële steun bieden wij de mensen in deze landen 

perspectief tot leven.  

 

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het februarinummer van 

Spirit. In alle kerken van RK Amstelland wordt de vastenactie onder uw 

aandacht gebracht. 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. ‘Vastenactie’.     

 

Namens MOWA (Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken) Amstelland, 

Nico van Wieringen 
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Herderstocht in beeld 

Zaterdag 22 december 2018 was het 

zover, de eerste Herderstocht in 

Ouderkerk aan de Amstel, 

georganiseerd met de drie kerken, de 

Elimkerk, de Amstelkerk en de St. 

Urbanuskerk. Zo’n 200 mensen, jong en 

oud(er), hadden zich opgegeven om 

met een herder door het dorp te lopen 

op zoek naar het kerstverhaal. 

Onderweg kwamen ze verschillende 

scenes tegen en een echte ezel waar 

Jozef en Maria mee op pad waren, op 

zoek naar een herberg om te 

overnachten. De drie wijzen gingen met 

de kinderen op zoek naar de ster zodat 

ze wisten welke kant ze uit moesten 

gaan om zo bij de stal in onze 

pastorietuin uit te komen waar pastor 

Eugène Brussee en dominee Benedikte 

Bos, in hun rol als Jozef en Maria, de 

bezoekers welkom heetten. 

Zo’n 50 vrijwilligers en 20 kinderen van 

het Elim koor, waren op de been om de 

Herderstocht tot een succes te maken. 

Iedereen heel hartelijk dank daarvoor!  

We hopen komende kerst, op zaterdag 

21 december, opnieuw een 

Herderstocht te kunnen organiseren. 
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Opbrengst Adventsactie en diaconale kerstcollecte 
De maand december is altijd een maand waarin er veel wordt gevraagd van de 

vrijgevigheid van de parochianen voor tal van goede doelen. Uw PCI waardeert 

het dan ook des te meer dat de acties waarvoor uw steun werd gevraagd zeer 

geslaagd kunnen worden genoemd. De ‘in natura” collecte voor de 

Voedselbank Diemen op 16 december leverde ca. 7 volle kratten met 

levensmiddelen op, de adventsactie voor de Stichting Derde Wereld Hulp  

€ 1050,-- en uit de opbrengst van de diaconale kerstcollecte kon zowel aan het 

Harriet Tubmanhuis en de Stichting Orange Babies € 963,-- worden 

overgemaakt. Je realiseert het je vaak niet, maar voor een dergelijk bedrag kan 

bijvoorbeeld wel worden voorkomen dat ca. 90 babies met het HIV virus 

worden geboren.  

Nogmaals hartelijk bedankt namens deze goede doelen en namens uw PCI, 

Nico van Wieringen 

 

Collectes Oecumenische viering 
Op 20 januari 2019 is in de Amstelkerk de jaarlijkse oecumenische viering  

gehouden in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de 

christenen. De inzameling via de deurcollecte heeft voor het werk van de 

plaatselijke Raad van Kerken € 155,- opgeleverd. 

De opbrengst van de collecte in de dienst van € 323,60  gaat naar het project  

“Oudezijds 100” ter ondersteuning van het mooie werk dat wordt gedaan. 

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen de Communitaire  

Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij 

in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. 

Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang,  

begeleid wonen, medisch maatschappelijke werk en medische zorg voor 

onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en 

oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage, Marcel Burger 

Penningmeester Raad van Kerken Ouderkerk  
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Oproep Bezoekgroep 
De bezoekgroep is een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. 

De dames en heren van de bezoekgroep zorgen er voor dat jubilarissen een 

attentie krijgen en zieken een bezoekje. Omdat de bezoekgroep wat is 

uitgedund zoeken wij weer aanvulling voor dit dankbare werk. 

Er staat een aantal mensen op ons bezoeklijstje die nu niet aan bod komen. 

Heeft u wat tijd over, een luisterend oor en bent u geïnteresseerd in mensen? 

Kom ons dan helpen. De bezoekgroep vergadert 6 x per jaar en deelt in 

september (Nationale Ziekendag) en december (Kerst) een attentie uit.  

Verder bent u vrij om bezoeken in te delen. 

 

Informatie kunt u krijgen bij Helene van Huizen (voorzitter) via  

tel. 020-4961243 of email: hcvhuizen@upcmail.nl. Wij hopen dat er mensen 

zijn binnen onze gemeenschap die mee willen helpen met de zorg voor elkaar 

en binnen de gemeenschap een teken van aanwezigheid willen zijn. 
 

 

Collecte in Natura 
Zoals u van ons gewend bent is er tegen Pasen  

een Collecte in Natura. Hiermee willen wij  

opnieuw de voedselbank Diemen ondersteunen.  

We helpen hen optimaal met houdbare 

voedingsmiddelen ( zoals rijst, conserven enz.)  

en persoonlijke verzorgingsmiddelen, (tandpasta, 

shampoo ….). Een enveloppe met een bijdrage is 

natuurlijk ook altijd welkom.  

Van harte aanbevolen. Caritas Amstelland 
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In Memoriam Wim de Jong 
Begin november is Wim de Jong overleden. Een man van weinig woorden 

maar heel betrokken bij zijn gezin, trots op zijn twee kinderen. Iemand die 

graag een praatje maakt op straat. Wim was een gelovig man, draaide 

Gregoriaanse muziek onder het werk. Maar hij liet z’n kinderen vrij om er 

anders over te denken. In Amsterdam leerde hij zijn vrouw kennen bij het 

dansen. Vanuit de boerderij in de Waver kwam hij een aantal jaren geleden in 

Ouderkerk te wonen, net als zijn broer Joop. Toen de dementie hem parte ging 

spelen heeft zijn vrouw thuis een tijd nog voor hem kunnen zorgen. Maar op 

een gegeven moment ging het niet meer en moest hij naar Theresia verhuizen. 

Hier heeft hij nog een goede tijd gehad. We vertrouwen hem toe aan zijn 

Schepper op wie hij in zijn leven zoveel heeft vertrouwt. 

  

In Memoriam Jan Snel 
We hebben in november vorig jaar afscheid moeten nemen van Jan Snel. Jan 

was een man met verhalen. Over zijn jeugd toen hij op jonge leeftijd zijn vader 

verloor en ineens de man in huis was en samen met moeder de boerderij 

moest runnen. Verhalen ook over zijn grote liefde Annie en de goede band 

met zijn schoonvader. En verhalen over de pleegkinderen die Annie en hij 

hebben opgevoed naast hun drie eigen kinderen, en van wie Ed als pleegzoon 

onderdeel is gebleven van het gezin. Uit die verhalen kwam een hele 

betrokken en hardwerkende man naar voren. Een lieve man en vader, 

schoonvader en opa. De laatste tijd had hij het heel moeilijk. Omdat Annie niet 

meer bij hem woonde en achteruitging. Maar hij was regelmatig in het dorp te 

zien met een sigaar in de mond en een karretje achter hem aan voor de 

boodschappen. Zo bleef hij toch in contact met mensen uit het dorp.  

Jan was ook bijna elke week in de kerk te vinden. Hij had steun aan 

zijn geloof. Hij laat een lege plek achter, niet alleen in de kerk 

maar vooral in het hart van zijn familie en dierbaren. 
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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. 
 

Uiterlijke kopij datum: 15 april 2019 

De nieuwe Brug: 15 mei 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 wel.  


