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Geloof 
Pastor Eugène Brussee, diaken 
 

Aan het begin van een nieuw jaar 

wensen we elkaar veel goeds toe. 

De beste wensen, zeggen mensen 

vaak tegen elkaar, of veel geluk, of 

een goede gezondheid. Dat wens ik 

u ook allemaal toe met hopelijk ook 

de zegen van Boven. 

Maar ik spreek ook nog een andere 

wens uit. Een wens voor ons als 

geloofsgemeenschap in Ouderkerk. 

Dat we ons geloof vasthouden. Dat 

we niet zeggen of denken: ‘ach, het 

loopt allemaal af.’ Dat brengt ons 

niets. En dat past ons eigenlijk ook 

niet als gelovige mensen, hoe klein 

of kwetsbaar dat geloof soms ook is.   

 

Natuurlijk is het een onzekere tijd 

waarin we ons bevinden. We weten 

niet hoe de toekomst eruit al zien. 

Maar het is goed om het positieve 

dat er is te blijven zien. Dat we 

mogen terugkijken op mooie 

kerstvieringen bijvoorbeeld. Dat er 

een gemeenschap is van actieve en 

betrokken mensen in Ouderkerk. En 

dat er naar de toekomst toe alles 

aan wordt gedaan om een fysieke 

plek van samenkomst te blijven 

houden. 

Als veel zekerheden van vroeger en 

de vanzelfsprekendheid van het kerk 

zijn gaan wankelen, is er het risico 

dat we versomberen en dat we 

moedeloos worden. Maar ik vraag u 

uitdrukkelijk om uw geloof niet te 

verliezen. Want geloven is niet: je 

vasthouden aan een aantal 

zekerheden en ook niet aan dat wat 

altijd is geweest. Geloof heeft met 

vertrouwen te maken, vertrouwen 

in Iemand die van ons houdt. 
 

De leerlingen van Jezus volgden 

iemand in wie ze geloofden. Dat 

betekende juist veel onzekerheid. En 

op een gegeven moment was het 

niet zo duidelijk meer waar het met 

Jezus naar toe zou gaan. Net als bij 

ons kwam er bij hen ook soms 

twijfel op. Op cruciale momenten 

lieten ze Hem zelfs in de steek. Maar 

uiteindelijk werden zij zelf in woord 

en daad verkondigers van dat geloof 

in Hem. 

 

En in hun verkondiging ging het 

bovenal om de vraag: kun je geloven 

in een God die mens werd zoals wij? 

Die geboren is, geleden en 

gestorven is en door de dood heen 

is gegaan voor ons? Als je echt kunt 

geloven in zo’n God, kun je dan niet 

de hele wereld aan? 



Berichten van de Locatieraad 
De Kersttijd ligt weer achter ons en we kijken terug op een mooie periode. We 

mochten ons verheugen op een zeer volle kerk tijdens de Kerstnachtdiensten 

en een warme start van het nieuwe jaar. Nu bereiden we ons voor op de 

Paastijd. 

 

Voor de locatieraad was er heuglijk nieuws dat Trudy de Ruiter ons komt 

versterken. Trudy is zeer ervaren en hoewel nog maar kort in Ouderkerk, heeft 

zij nu al laten zien van aanpakken te weten en haar kennis en ervaring te 

willen delen met ons. Trudy, van harte welkom! 

U zult haar zeker tegenkomen en zij stelt zich hieronder vast aan u voor. 
 

“Mijn naam is Trudy de Ruiter-Jansen. Ik ben geboren en 

getogen in Amsterdam, maar vanwege het werk van mijn 

man in 1985 verhuisd naar Winterswijk. Wij hebben vijf 

kinderen, vijf schoonkinderen en negen kleinkinderen. Toen 

onze oudste zoon ging studeren ben ik begonnen met de 

theologische opleiding aan de VU, hoewel ik in een katholiek 

gezin geboren ben en mij nog steeds katholiek voel.   

De VU was het meest praktisch gezien onze huiselijke omstandigheden. Ik heb 

deze studie in 2005 afgerond met een doctoraal-scriptie: het project ‘Geloven 

Nu’. Een analyse van de succesfactoren van een nieuwe vorm van catechese 

binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
 

In Winterswijk heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Naast Vluchtelingenwerk 

en Natuur heb ik mij vooral toegelegd op het vrijwilligerswerk in onze kerk. Ik 

heb in allerlei werkgroepen gezeten. Toen onze parochie samenging met acht 

andere parochies uit de regio veranderde ook de organisatorische structuur. 

Het parochiebestuur werd locatieraad en hieruit werd na verloop van tijd een 

pastoraatsgroep opgericht. Deze groep bestond uit drie leden waarvan ik deel 

uitmaakte. Wij functioneerden als ogen en oren van de geloofsgemeenschap, 

temeer daar wij geen eigen priester of pastoraal werker meer hadden.   
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Deze groep was tevens het aanspreekpunt voor de werkgroepen en zij 

organiseerde zelf nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld een 

kerststallententoonstelling in de Kersttijd. We hebben op het kerkhof bij het 

‘monument voor het vergeten kind’ een bijeenkomst georganiseerd voor 

mensen die een kindje verloren hebben. Wij waren verrast door het grote 

aantal mensen dat hiermee te maken gehad had en blij was dat er aandacht 

voor kwam. Een ander initiatief was om met de leden van de verschillende 

geloofsgenootschappen, de Protestantse Kerken Winterswijk, Leger des Heils, 

Doopsgezinde Gemeente, Evangelische Gemeente, twee Molukse kerken en 

onze eigen RK geloofsgemeenschap, samen te bidden. Dit deden we dagelijks 

bij toerbeurt in een ander Godshuis in de week van de Eenheid van de 

Christenen en in de Vredesweek en iedere woensdag in de vastentijd en de 

advent.  
 

Aanvankelijk waren één priester en drie pastorale werkers verantwoordelijk 

voor negen geloofsgemeenschappen. Sinds vorig jaar zijn er twee priesters en 

anderhalve pastoraal werker verantwoordelijk voor zestien geloofs- 

gemeenschappen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij de plaatselijke 

geloofsgemeenschap. Er was al lange tijd niet iedere zondag meer een 

professionele voorganger beschikbaar, daarom is er een zogenaamde 

gebedsgroep gevormd. Ook hier was ik lid van. We gingen bij toerbeurt in een 

zondagse woord- en communieviering voor.  
 

Tot slot heb ik meer dan tien jaar twee verschillende ‘Geloven Nu’  groepen 

geleid, hetgeen ook ten grondslag heeft gelegen aan mijn afstudeerproject. 

Geloven Nu is een landelijk project om mensen op een toegankelijke wijze met 

de bijbel in gesprek te laten komen.  

Na de pensionering van mijn man wilden wij weer terug naar onze vroegere 

leefomgeving en zo zijn wij vorig jaar september echt verhuisd naar 

Ouderkerk. Nu we een beetje op orde zijn hoop ik dat ik ook hier mijn steentje 

kan bijdragen aan het in stand houden van de Rooms Katholieke 

geloofsgemeenschap. 

 



6 
 

Het leven in Ouderkerk bevalt ons prima. Wij kerken om de week bij de  

St. Urbanuskerk en de Amstelkerk. Hierdoor leren wij op een gemakkelijke 

wijze een deel van de inwoners kennen. Het is een gezellig dorp met genoeg 

leuke winkels voor de dagelijkse boodschappen. Omdat we graag fietsen is het 

ook een goede uitvalsbasis voor tochten in de natuur. Maar ook zijn de mooie 

dingen van Amsterdam makkelijk te bereiken. Wij hopen hier nog lang te 

mogen blijven wonen en steeds meer te integreren in onze nieuwe 

leefgemeenschap.” 
 

Voortgang gebouwen en veiligheid 

We zijn verheugd dat het Bisdom groen licht heeft gegeven voor het uitvoeren 

van de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen. Zoals bekend betreft dit het 

ondersteunen van de kerkvloer en het aanbrengen van brandveiligheids-

voorzieningen. De aannemer is gestart met het verder uitwerken van de 

plannen. We hopen u binnenkort te kunnen informeren over de planning van 

de werkzaamheden. 

 

Kerkbalans 2019 

De actie Kerkbalans heeft helaas beduidend minder opgeleverd dan het jaar 

daarvoor. Mogelijk dat dit veroorzaakt werd door de Vloeractie van begin 

2019 of doordat het deelnameformulier niet meer bij u werd opgehaald. Wij 

hopen dat de volgende Kerkbalansactie (september aanstaande) weer het 

oude niveau zal bereiken. 
 

Club van 140 

De Club van 140 steunt al vele jaren de initiatieven om onze jonge 

parochianen te helpen een band te houden met de Urbanuskerk en met het 

katholieke geloof. Elders in deze Brug staat een artikel waarin u kunt lezen wat 

er vanuit de kerk gedaan is en gedaan wordt met en voor jonge parochianen.  
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Byzantijns koor Op de eerste 

zondag in 2020 kwamen niet 

alleen de drie koningen uit het 

Oosten maar ook de muziek. De 

viering werd opgeluisterd door 

Byzantijnse zang van het Noord-

Hollands Byzantijns Mannenkoor. 

Deze muziek uit de Oost-Europese 

orthodoxe traditie paste prima bij 

het feest van die dag. Het werd 

goed ontvangen door de 

aanwezige kerkbezoekers en werd 

door velen als meditatief ervaren.   
 

Nieuwjaarswensen 

Op 5 januari werd het nieuwe jaar 

niet alleen gestart met een bijzon-

dere viering maar ook met elkaar een zalig Nieuwjaar wensen onder  

het genot van een kopje koffie met iets lekkers.  
 

Toekomst van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk 

Gelukkig is er groen licht gegeven om de vloer van onze kerk te gaan 

ondersteunen. Daardoor kan onze kerk naar verwachting weer 5 tot 10 jaar 

vooruit. De St. Urbanuskerk blijft dan ook voorlopig open. Dat hebben we 

vanuit de locatieraad afgesproken met parochiebestuur van RK Amstelland. 

Mocht de kerk in de periode daarna niet meer te gebruiken zijn, om welke 

reden dan ook, dan zal er alles aan gedaan worden om een kerkelijke plek te 

behouden in Ouderkerk. Daarnaast gaan we de komende jaren steeds meer 

samen optrekken als parochianen van RK Amstelland en op velerlei gebied 

samenwerken, zoals dat nu al gebeurd op het gebied van de Caritas en de 

vormselvoorbereiding.  
 

Wij wensen u een goede reis op weg naar Pasen. 
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Programma in de 40-dagentijd 
De veertigdagentijd nodigt uit tot bezinning en is daarom een goede tijd om 

extra aandacht te besteden aan ons eigen geloof. Onderstaande activiteiten 

kunnen daar aan bijdragen. U bent van harte welkom. 

 

Woe 26 febr 19.30 uur Aswoensdagviering (oecumenisch) in  
de St. Urbanuskerk 

Woe 04 maart 18.30 uur Sobere maaltijd in de pastorie van de  
St. Urbanuskerk. Kosten € 7,50 ten bate van de 
Vastenactie. Graag van tevoren opgeven via de 
intekenlijst achter in de kerk of via 
e.brussee@rkamstelland.nl. 

Woe 11 maart 20.00 uur Meditatie rond de afbeelding van het Lam Gods 
in de St. Urbanuskerk 

Woe 18 maart 17.00 uur Bezinnende wandeling bij de Ouderkerkerplas op 
weg naar Pasen. Verzamelen op de 
parkeerplaats bij de Ouderkerkerplas. 

Woe 25 maart 20.00 uur Koorzang, muziek en gedichten in de Passietijd in 
de St. Urbanuskerk 

Woe 01 april 19.30 uur Religieuze film in de benedenzaal van de 
Amstelstroom met een kort nagesprek.  
Kosten € 5,-. De opbrengt van de filmavond gaat 
naar een goed doel.  

Ma 06 april 19.30 uur Vespers in de Amstelkerk: avondgebed in het 
kader van de Stille Week. 

Di 07 april 19.30 uur Vespers in de Amstelkerk: avondgebed in het 
kader van de Stille Week. 

Woe 08 april 20.30 uur Passion Ouder-Amstel georganiseerd door koor 
Elckerlyc op het Kampje 

 

Initiatief en organisatie: Raad van Kerken te Ouderkerk aan de Amstel 

Zie voor alle info: www.kerkenouderkerk.nl. 

 

Pastor Eugène Brussee en dominee Benedikte L. Bos. 
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Bezoekgroep 
De bezoekgroep staat altijd klaar om iemand een bezoekje te brengen of op 

andere manier aandacht te geven. Dit doen de leden belangeloos en vanuit de 

intentie dat we samen de geloofsgemeenschap zijn. Soms weten de leden zelf 

dat er iemand wat extra aandacht nodig heeft, maar vaak moeten we het 

hebben van “horen zeggen”. Daarom komen wij één keer per twee maanden 

samen om weer even af te stemmen. Echter, tussen de bijeenkomsten door 

gebeurt er heel wat in onze geloofsgemeenschap. Mensen worden ziek, er 

overlijdt iemand, er is een bijzonder jubileum of een jarige. De bezoekgroep 

probeert hier altijd snel op in te springen. Want, een attentie vanuit de 

gemeenschap waartoe iemand behoort, wordt bijna altijd erg gewaardeerd. 
 

De bezoekgroep kan alleen niet alles weten. Daarom, een oproep aan u allen: 

Kent u iemand of wordt u zelf opgenomen in het ziekenhuis? 

Bent u ziek en niet snel weer op de been? 

Heeft u behoefte aan een gesprek met een geloofsgenoot? 

Kunt u niet meer naar de kerk komen, maar wilt u wel eens de communie 

ontvangen? Of heeft u  …. ? 

 

Laat het ons, de bezoekgroep, weten! Alleen daardoor kunnen wij ook 

daadwerkelijk actie ondernemen. En het zou toch jammer zijn als ú achteraf 

zegt: “ik heb niemand gezien” en wíj moeten constateren dat we van niets 

wisten. 
 

Wilt u de bezoekgroep iets laten weten? 

Neem dan contact op met Hélène van Huizen: tel. 020-4961243 of e-mail 

hcvhuizen@upcmail.nl of met 

Pastor Eugène Brussee: tel. 020-4961320 of e-mail e.brussee@rkamstelland.nl 

(zijn zij telefonisch niet direct bereikbaar, spreek dan uw bericht in met 

vermelding van uw telefoonnummer). 

 

 

mailto:hcvhuizen@upcmail.nl
mailto:e.brussee@rkamstelland.nl


10 
 

Thuis de H. Communie ontvangen 
In de tijd dat het evangelie van Johannes werd geschreven (tussen 90 – 100 na 

Christus), was het bij de eerste christenen in Rome al gebruikelijk om na het 

breken van het Brood en het zegenen van de beker met Wijn de Communie 

mee te nemen om aan de zieken en ouderen thuis uit te delen. Ze deden dat 

heel bewust. Ze drukten er mee uit: ‘Ook al kan je op dit moment niet bij onze 

gemeenschap van christenen komen, je hoort er wel bij!’  
 

Toen pastor Kiki Kint onze parochie verliet, heeft ze mij gevraagd om enkele 

mensen regelmatig de Communie te brengen. Vanuit de bezoekgroep en in 

overleg met pastor Eugène Brussee doe ik dit nog steeds. Elke vier weken 

maak ik een afspraak met enkele mensen in de parochie om bij hen thuis te 

komen, om samen te bidden en samen ter Communie te gaan. Dikwijls 

spreken we elkaar daarna uitgebreid over onderwerpen als onze samenleving, 

de familie en de kerk.  
 

Als deze mensen naar de zondagse kerkdienst op de TV kijken, bestaat bij hen 

de behoefte om tijdens het uitdelen van de Communie op de TV ook zélf het 

Gezegende Brood te ontvangen. Zij krijgen daarvoor van de Urbanusparochie 

een mooi communiedoosje te leen, waarin het gezegende Brood bewaard 

wordt. Gaat men op de TV te Communie, dan nemen zij deze zelf. Ook dit 

doosje met gewijde hosties vul ik aan. 
 

Kortom: stelt u het op prijs (of kent u 

iemand die dit graag zou willen) om de H. 

Communie thuis te ontvangen, laat het mij 

dan even weten. U kunt hiervoor het 

parochiesecretariaat bellen, maar u mag mij 

ook bellen (tel. 020 – 4963130) of e-mailen: 

j.dornseiffen@chello.nl. 

Pastor Hans Dornseiffen,  

em. pastoraal werker Ziekenhuis Amstelland 

& Woon- Zorgcentrum Groenelaan 
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Agenda februari, maart, april, mei 2020 
 

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 en pastor V. Tillo 

 

Week 08 

Di 18 feb 20.00 uur Praten over je eigen geloof in de Amstelstroom 
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 

 

Week 09 

Wo 26 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia met Pastor V. Tillo 

  19.30 uur Aswoensdag viering in de Urbanuskerk 

Zo 01 ma 10.00 uur Eucharistieviering met De Duif 

Voorganger: Pastor V. Tillo 

 
Week 10 

Wo 04 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia 

  13.00 uur Kerkschoonmaak met na afloop koffie 

  18. 30 uur Sobere maaltijd na aanmelding zie blz. 8 

Zo 08 ma 10.00 uur Eucharistieviering met Caeciliakoor 

Voorganger: Pastor V. Tillo 

 
Week 11 

Wo 11 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor V. Tillo 

  20.00 uur Meditatie in de Urbanuskerk zie blz. 9 

Zo 15 ma 10.00 uur Eucharistie met koor Elckerlyc en Deken Bakker 
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Week 12 

Wo 18 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  17.00 uur Bezinnende wandeling zie blz. 8 

Do 19 ma 19.30 uur Eucharistieviering met Stille Aanbidding 

Zo 22 ma 10.00 uur Woord&Communie met samenzang  

Voorganger: Pastor Brussee  

 

Week 13 

Wo 25 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor V. Tillo 

  20.00 uur Meditatie in de Urbanuskerk zie blz. 8 

Zo 29 ma 10.00 uur Woord&Communieviering met Caeciliakoor 

Voorganger: Pastor Koopman 

 

Week 14 

Wo 01 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia 

  13.00 uur Kerkschoonmaak met na afloop koffie 

  19. 30 uur Film in de Amstelstroom zie blz. 8 
Zo 05 apr 10.00 uur Palmpasenviering met kinderkoor 

Voorganger: Pastor Brussee 

 

Week 15 
Wo 08 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor V. Tillo 

  20.30 uur The Passion op het Kampje  

Do 09 apr 19.00 uur Gezamenlijke viering Parochie Amstelland in de 
Augustinuskerk. Pastoresteam gaat voor, zang van het 
Latijns Parochiekoor 

Vr 10 apr 15.00 uur Kruisweg voor kinderen  
Voorgangers: Deken Jongerden en pastor Brussee 

  19.30 uur Goede Vrijdagviering met Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor V. Tillo/ pastor Brussee 

Za 11 apr 22.00 uur Paaswake/ Eucharistie met koor Elckerlyc 
Voorgangers: Pastor V. Tillo/ pastor Brussee 

Zo 12 apr 10.00 uur Hoogfeest van Pasen met Caeciliakoor 

Voorgangers: Pastor Adolfs/ pastor Brussee 
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Week 16 

Wo 15 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

Do 16 apr 19.30 uur Eucharistieviering met Stille Aanbidding 

Zo 19 apr 10.00 uur Eerste Communieviering met kinderkoor 
Voorgangers: Deken Jongerden/ pastor Brussee 

 

Week 17 

Wo 22 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor V. Tillo 

Zo 26 apr 10.00 uur Eucharistie met samenzang 
Voorganger: Pastor Stam 

 

Week 18 

Wo 29 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

Zo 03 mei 10.00 uur Woord&Communie met samenzang 
Voorganger: Pastor Brussee 

 

Week 19 

Wo 06 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia 

  13.00 uur Kerkschoonmaak met na afloop koffie 
  19.30 uur Mariagebed in de Dagkapel 
Zo 10 mei 10.00 uur Eucharistie met samenzang 

Voorganger: Pastor V. Tillo 

 

Week 20 

Wo 13 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  09.00 uur Verspreiden parochiebladen Spirit en de Brug 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia met Pastor V. Tillo 

  19.30 uur Mariagebed in de Dagkapel 

  

Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website 
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Concerten Stichting Vollebregt 
De data voor de concerten in 2020 in de St. Urbanuskerk in 

Ouderkerk aan de Amstel zijn voor het hele jaar gepland. Nog 

niet van alle concerten is bekend wie er al optreden, maar dat 

laten we zo snel mogelijk weten. 

 

Lunchtijdconcert van 12.30-13.00 uur 

Vrijdag 13 maart: De uitvoerend musicus is Dick Klomp, organist van de 

Doopsgezinde kerk in Amsterdam. 

Vrijdag 24 april:  Susanne Brussee, sopraan, en Peter van de Kamp, 

piano, brengen muziek van Schubert. 

 

Voor in uw agenda: vrijdag 25 september en 30 oktober en zondagmiddag  

17 mei voor het zondagmiddagconcert van 15.30-16.30 uur. De datum van  

het kerstconcert wordt vastgesteld in overleg met andere concerten. 

Wilt u deze data alvast in de agenda noteren en wilt u zich opgeven om de 

uitnodigingen voor onze concerten digitaal te ontvangen, stuur dan een mail 

naar stgvollebregt@gmail.com. U bent van harte welkom. 

 

Informatie over diaconale acties 
In de maand december waren er meerdere diaconale acties omdat de 

kerstgedachte ons aanspoort om extra aandacht te hebben voor onze 

medemensen in nood, armoede, oorlogen en geweld. En dat zijn heel veel 

medemensen. Het is een trieste constatering dat de Adventsactie voor 

Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru (ruim 700.000 Venezolanen, 

waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders, zijn 

gevlucht naar Peru) slechts een paar honderd euro opleverde in onze kerk.  

Is dat dan toch de gedachte dat het ver weg is en zich zelf wel oplost? 

Gelukkig werd de “inzameling in natura” voor de Voedselbank Diemen wel 

goed bedeeld.  

 

mailto:stgvollebregt@gmail.com
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En vanuit de diaconale collecte tijdens de kerstmissen kon een bedrag van  

€ 1000,--  worden overgemaakt aan een project dichtbij en een project ver 

weg. Dichtbij is dat “Stap Verder” in Amsterdam Zuid Oost, een project dat 

erop gericht is om migranten goed te laten integreren in de Nederlandse 

samenleving door middel van taalles en taalmaatjes en om ouders en kinderen 

te ondersteunen bij opvoeding en scholing. Eveneens is € 1000,-- overgemaakt 

aan de Stichting Derde Wereld Hulp, het welbekende project van 

opvangtehuizen voor kinderen in Vijajawada in India dat zo fantastisch wordt 

geleid door Margreet en Peter van Coeverden. 

 

 

 

 

Vastenactieproject 2020: Hayat-e-Nau 

Dit is voor de parochianen een bekend project aangezien het al decennia lang 

wordt ondersteund door Phil en Kiki Kint (de voorgangster van Eugene 

Brussee). Dit project in Hyderabad Pakistan werd in 1997 gestart en het was 

gericht op de hulp aan voornamelijk  lichamelijk gehandicapte kinderen in de 

vorm van revalidatieprogramma’s, het geven van eigenwaarde aan de 

kinderen, voorlichting over ziekte en gezondheid e.d. Voor ca.  € 550,-- per jaar 

kan in Hayat-e-Nau een gehandicapt kind geleidelijk worden geleerd een 

zelfstandig bestaan op te bouwen. De stichting biedt kansen aan de kinderen 

en hun familie op een manier die zij op geen enkele andere wijze zouden 

ontvangen. 

U kunt uw gift in de kerk kwijt tijdens de tweede collecte gedurende de 

Veertigdagentijd óf, indien u tijdens de Vastentijd niet in staat bent de kerk te 

bezoeken, door uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL72 RABO 

0382 3326 01 t.n.v. MOWA  Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie Hayat-e-Nau’.    

Dank voor uw ondersteuning in december j.l. en bij voorbaat dank voor uw 

gave aan de Vastenactie! 

Namens uw PCI en MOWA werkgroep, Nico van Wieringen
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De Club van 140 
 

Al ruim 12 jaar steunt de club van 140 financieel onze jonge parochianen om 

een band te houden met de Urbanuskerk en met het katholieke geloof. Graag 

wil ik via deze weg laten weten wat er vanuit de kerk gedaan is en wordt met 

en voor jonge parochianen. Daarnaast hoop ik ook de trouwe gevers te 

informeren wat er met hun geld is gedaan.  

Omdat het kinderkoor ‘het Kwetternest’ klein is geworden en te weinig 

nieuwe kinderen erbij kreeg, is ruim een jaar geleden besloten om samen met 

het kinderkoor van Bovenkerk te gaan zingen in zowel de Urbanuskerk van 

Ouderkerk als van Bovenkerk. Dat is heel leuk en stimulerend voor de kinderen 

en maakt dat de gezinsvieringen muzikaal goed opgeluisterd worden en ook 

drukker bezocht. Met de iets ouderen kinderen, de tieners, hebben we vorig 

jaar voor het eerst een eigen jongerenviering opgezet. We hebben dat 

oecumenisch gedaan, dus samen met tieners van de Amstelkerk. De jongeren 

mochten zelf bepalen hoe de viering eruit zou zien, welke teksten gebruikt 

werden en welke liederen gezongen. Het werd een mooie viering en een 

bijzondere ervaring, voor de jongeren zelf, maar ook voor alle aanwezigen.  

De jongerengroep, waar Paul Liesker en ondergetekende een aantal keren per 

jaar mee samen komen, blijft een stabiele groep waar soms iemand bij komt. 

We hebben gespreksavonden over geloof waarin iedere z’n eigen mening kan 

uiten in onderling respect. Soms doen we dat aan de hand van een film. 

Komend jaar gaan we een keer naar Amsterdam om met de gemeenschap 

Sant Egidio samen brood uit te delen aan de daklozen. Ook dat is een mooie 

manier om met geloof bezig te zijn, metterdaad. We beginnen steeds met een 

gezamenlijke maaltijd om de onderlinge band te versterken.  

 

Daarnaast is er ook contact met de scholen. Vanuit de openbare basisschool 

de Jan Hekmanschool, kwam vorig jaar groep 7 langs in de kerk om wat meer 

over het katholieke geloof te horen. En met de katholieke basisschool het 

Kofschip heb ik in december opnieuw een kerstviering mogen houden. Naar 

verwachting zal ik dit jaar opnieuw een aantal gastlessen gaan geven. 
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Leuk om te noemen is ook de Herderstocht die in 2018 voor het eerst is 

georganiseerd en wegens succes in december 2019, opnieuw mogelijk is 

gemaakt door het werk van vele vrijwilligers en bezocht door veel jonge 

gezinnen uit ons dorp. Jonge mensen horen er bij en zijn onze toekomst. 

Vandaar dat daar steeds opnieuw aandacht voor is. De financiële giften 

hiervoor maken het mogelijk om de onkosten die gemaakt worden te dekken. 

Heel veel dank daarom aan de donateurs van de club van 140!  

Een hartelijke groet Pastor Eugène Brussee  

 

 

In Memoriam Monique Heide Remeur 
Monique Heide Remeur is geboren in Frankrijk, Saint Thegonnec, op 9 

augustus 1926. Wat is er dan niet allemaal gebeurt in al die 93 jaar? Een 
belangrijke plek heeft haar man, Joseph of Jimmy, ingenomen die ze op haar 
18de al had ontmoet en die helaas al in 1995 is overleden. En natuurlijk is haar 

gezin voor haar van grote waarde geweest, haar familie voor wie ze zoveel 
betekent heeft. En zoveel anderen. Haar familie omschrijft haar als een 
moeder, zoals iedereen die graag zou hebben, een oma om nooit te vergeten, 

iemand met humor, zelfstandig, bescheiden en vooral heel erg lief. Een 

bijzondere vrouw. In die 93 jaar heeft ze ook in Ouderkerk gewoond, 15 jaar 
lang. Een van de gelukkigste perioden in haar leven, vertelde dochter 

Roselyne. Hier in Ouderkerk ligt ook haar man Joseph begraven. De reden 
waarom zij ook in Ouderkerk haar begrafenis wilde. Monique heeft zelf heel 
bewust afscheid genomen van haar dierbare familie. Ze voelde haar einde 
naderen. Het afscheid is door de familie als heel bijzonder ervaren en als heel 
waardig. We vertrouwen het leven van Monique toe aan haar Schepper.  
 

In Memoriam Annie van der Meer – Boom 
Lief en zorgzaam was Annie, een heel bescheiden iemand, met weinig 

woorden soms maar ook met een diep geloof. Vanuit haar familie werd ze ook 
kleurrijk genoemd en vrolijk. Broer Paul sprak over Annie als een echte Martha 
van dat Bijbelse verhaal over Martha en Maria. Martha is dan degene die heel 
actief is. En actief is Annie geweest. Ook voor de kerk.  

Ze heeft meer dan vijftig jaar geleden het kinderkoor het Kwetternest 
opgericht in de St. Urbanuskerk Ouderkerk en ze heeft zelf ruim vijftig jaar in 
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het Caeciliakoor gezongen. We hebben dat nog gevierd met een lunch in het 
VU ziekenhuis, omdat Annie toen al ziek was, samen met Riek en Bep van het 

koor en haar man Arie. Daarnaast heeft Annie zich ook op ander vlak nog 
ingezet voor de kerk, onder andere door het rondbrengen van het 
parochieblad en met betrekking tot de vieringen in Theresia, waar ze 
uiteindelijk zelf ook is komen wonen op het einde van haar leven, maar dan op 

de nieuwe locatie 
Nu we afscheid hebben moeten nemen, nemen we alle herinneringen aan 

haar met ons mee. Dat staat heel mooi verwoord op de rouwkaart van Annie 
met de woorden van Toon Hermans: ‘Ik heb je bij me, diep in mij. Daarom ben 
je zo dichtbij’. Vanuit dat gevoel en dankbaar om wie ze was en wie ze zal 

blijven in ons hart, vertrouwen we haar toe aan God. 

 
In Memoriam André Brugman 

Op woensdag 11 december namen we in de huiselijke intimiteit van de eigen 
woning, omringd door zijn vrouw Didy, kinderen en familie afscheid van André 
Brugman. Hij overleed op 5 december in zorgcentrum Theresia. Zo werd 

afscheid nemen van André een samen omzien naar gisteren, naar dagen die 
werden gedeeld in lief en leed. Maar samen mochten we ook uitzien naar 
morgen, naar toekomst die verder gaat dan tijd van dagen en jaren.  

Met een hart van brandende kaarsjes, ontstoken aan de Paaskaars, hebben we 
André in het licht gezet. We lazen uit het boek Prediker: dat alles zijn uur en 

ieder ding heeft onder de hemel. Er zijn tijden die geluk brengen en een 
andere tijd gaat weer met moeizaamheid of pijn gepaard. Niets blijft voor 

altijd, dat weten we nu eenmaal. Zo is het ook gegaan in het leven van André: 
een erudiet man, charmant en gelukkig met zijn tweede vrouw Didy. 
Genietend van de goede dingen van het leven: lekker eten, een goed glas wijn, 
een goed gesprek en genietend van elkaar en van zijn drie kinderen en 
kleinkinderen. Zoon Bart deelde zijn herinneringen aan zijn vader en het gezin 

van vroeger, de vele vakanties naar Frankrijk en de schok van het verlies van 

hun moeder Lia, op veel te jonge leeftijd overleden. Pijn en verdriet zijn André 
niet bespaard gebleven, maar na de dood van zijn vrouw Lia vond hij opnieuw 
geluk bij Didy. Samen hadden ze het goed in hun mooie huis op Reigerseiland. 
André nam de zorg voor zijn broer Jan op zich, tot op het laatst.  

Niet wetende dat hij dezelfde weg zou gaan. André camoufleerde zijn 
momenten van vergeetachtigheid, van niet meer weten en letterlijk de weg 
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kwijt zijn. Maar – en dat is zo hard en zo moeilijk – de ziekte van Alzheimer is 
een onomkeerbaar proces. Liefdevol en vanzelfsprekend heeft Didy haar 

André verzorgd en de laatste jaren ook dagelijks met veel liefde bezocht in 
zorgcentrum Theresia. Gelukkig waren er nog de momenten van herkenning, 
het oude plezier, soms een klein gesprekje mogelijk. Maar meer en meer 
kwam André terecht in zijn eigen schimmige wereld waar hij op 5 december 

het leven moest loslaten, nog gezegend door pastor Brussee.  
Na de viering werd André op ons kerkhof begraven bij zijn eerste vrouw Lia. 

We wensen Didy en de kinderen veel sterkte bij dit verlies. André laat een 
grote leegte achter.  
 

In Memoriam Nico Kouwenhoven 
Op 21 januari is Nico Kouwenhoven overleden, die sinds kort woonachtig was 
op de Burgemeester Stramanweg. Nico is geboren in een groot gezin in 
Ouderkerk. Hij was een lieve, zorgzame, trotse, joviale en karaktervolle man, 
een vechter met wilskracht en veel gevoel voor rechtvaardigheid. Zo 
omschreef zijn familie hem. Dat laat zien dat Nico enerzijds een stoere man 
was maar tegelijk ook lief en zorgzaam, allereerst voor zijn vrouw Ria maar ook 
voor zijn kinderen en kleinkinderen waar hij dol op was. Nico was ook sportief, 
met hardlopen en zwemmen en als voetbaltrainer van N.E.A. en later SV 

Ouderkerk. Vandaar ook de uitspraak op de rouwkaart van Johan Cruijff: ‘Als je 
sneller wilt spelen, kun je wel harder lopen, maar in wezen bepaalt de bal de 

snelheid van het spel.’ In het verlengde daarvan kun je zeggen dat je zelf niet 
het spel van je leven bepaalt. Maar je kunt er wel het beste van maken. En dat 
heeft Nico gedaan. De afloop kon hij niet bepalen, ook al heeft hij hard 

gevochten in die laatste fase. Maar hij moest het leven loslaten. Onder grote 

belangstelling hebben familie en vrienden afscheid van hem genomen op 27 
januari. We vertrouwen Nico toe aan zijn Schepper.  
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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 april 2020 

Verspreiding:  13 mei 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 

   


