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

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel 

Telefoon: 020- 496 1320  

e-mail:   urbanusparochie@xs4all.nl 

website:  www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 
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Secretariaat 
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09.00 - 12.00 uur 
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Locatieraad 
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Mw. Trudy de Ruiter  
Dhr. Jan de Jong 
Dhr. Paul Liesker 
Mw. Didy Brugman 
Dhr. Wanderval Santos 
Pastor Eugène Brussee 
 

Voorzitter locatieraad 
Financiën, gebouwen, ledenadm. 
Begraafplaats, secretariaat 
Projecten en acties 
Projecten en acties 
Liturgie, pastorale zaken 
 

Parochiebestuur   
RK Amstelland 
Secretariaat 
@rkamstelland.nl 

Voorzitter 
Vicevoorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Communicatie 
Bouwzaken 

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

Priester 
 
Lokale pastor 

Deken Eugène Jongerden 
 
Diaken Eugène Brussee 
 

e.jongerden@rkamstelland.nl 
06-51265724 
e.brussee@rkamstelland.nl 
020-4961320 

 
Rekeningnummers 

  

Sint Urbanuskerk NL61 RABO 03518018 55   
Kerkbijdrage NL40 RABO 03518062 10  
Parochiële Caritas (PCI) NL51 RABO 03518011 62  
Stichting Urbanus NL86 RABO 03518218 72  
Stichting Vollebregt  NL42 RABO 03005897 86  
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De kerken gaan weer open! 
 

Beste parochianen, beste kerkgangers, 

Per 1 juli zijn de deuren van onze kerkgebouwen weer 

open en mogen wij, pastores en vrijwilligers, u weer van 

harte welkom heten. Wat hebben wij elkaar gemist en wat is het fijn 

om elkaar weer te gaan ontmoeten en samen te vieren. Maar we zullen 

toch rekening moeten houden met het bijzondere tijdperk waarin wij 

leven en de realiteit van het coronavirus. Zo zal ook het kerkbezoek 

een aantal regels en beperkingen hebben. Op alle locaties is in de 

afgelopen tijd hard gewerkt om een op maat uitgewerkt protocol af te 

spreken. Per locatie is de situatie verschillend en wij verwijzen voor de 

afzonderlijke informatie graag naar de eigen communicatiekanalen van 

de locaties. Hieronder zetten we voor u bij elkaar wat voor de locatie 

Ouderkerk van toepassing is. 
 

 In Ouderkerk kunnen we op grond van de anderhalve meter 

afstand 70 mensen ontvangen. 

 Wanneer u de (zondag)viering wilt bijwonen, moet u zich bij 

binnenkomst melden en wordt uw naam genoteerd. Wij raden u 

daarom aan 20 minuten eerder naar de kerk te vertrekken dan 

anders, gezien de tijd die het uitvoeren van de afspraken extra zal 

kosten. 

 Bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd of u koorts heeft of 

verkouden bent. Dit is een verplichte vraag voor ons, maar wij 

nemen natuurlijk wel aan dat iedereen in geval van klachten 

voldoende verantwoordelijkheid neemt om niet te komen.  

 Bij een ‘nee’ op de vraag, kunt u uw handen desinfecteren met 

gereedstaand materiaal en zal iemand u verder de weg naar uw 

stoel wijzen. De beschikbare zitplaatsen zijn gemarkeerd. 
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 We adviseren u thuis nog naar het toilet te gaan. Alleen voor hoge 

nood is het toilet in de pastorie beschikbaar. 

 We geven elkaar geen hand bij de vredeswens en ook de 

communie zullen wij op een andere manier aan u uitreiken. 

 Gevraagd wordt om bij het maken van het kruisteken het lichaam 

niet aan te raken.  

 Voor de collecte worden geen mandjes of schalen doorgegeven; 

deze staan achterin de kerk. Digitaal blijft altijd mogelijk. 

 Helaas is elke vorm van samenzang verboden. Een paar cantores en 

een organist of pianist verzorgen de muzikale omlijsting, maar er 

mag niet worden meegezongen. 

 Na de viering verlaten wij de kerk op dezelfde wijze van achter naar 

voor. Gaat u niet zelf lopen; er zijn mensen aanwezig om het 

verlaten van de kerk in goede banen te leiden.  

 Helaas is het koffiedrinken na de viering niet mogelijk. 
 

Het is nogal wat waar we aan moeten wennen. Maar als kerk vinden 

wij dat we extra verantwoordelijkheid dragen voor onze mensen, want 

veiligheid staat voorop. Daarom hopen we dat u zich ondanks al deze 

afspraken welkom zult voelen, nu we weer als gelovige gemeenschap 

samen mogen komen. Wij kijken naar u uit! 
 

Met hartelijke groet, uw pastoresteam,  

Pastoor-Deken Ambro Bakker s.m.a. 

Pastoor-Deken Eugène Jongerden 

Pastor-diaken Paul Koopman 

Pastor-diaken Eugène Brussee 

Pastor Dea Broersen 
 

N.B. U moet zich bij andere kerken wel van 

tevoren telefonisch opgeven (zie schema op de achterkant van Spirit).  
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In vertrouwen  

de toekomst tegemoet 
Pastor Eugène Brussee, diaken  
 

Na een lange tijd van 

beperkingen, vanwege het 

Coronavirus, is er nu voorzichtig 

wat meer mogelijk, ook wat 

betreft het kerkelijk leven. Begin 

deze maand konden de kerken 

weer wat meer mensen toelaten, 

maximaal 100 met anderhalve 

meter afstand. In Ouderkerk 

betekent dit, dat we zo’n 70 

mensen kunnen ontvangen, al 

kunnen we nog niet zingen en 

nog geen koffiedrinken samen. 

Echt feestelijk is het allemaal dus 

nog niet. Maar het is een goed 

begin. 

In de afgelopen tijd heeft 

gelukkig niet alles stilgestaan. De 

vloer van de kerk is gestut, er zijn 

nooddeuren gekomen en er is 

noodverlichting aangebracht. 

Daarnaast heeft Trudy de Ruiter 

de voorzittershamer 

overgenomen van Hélène van 

Huizen (zie het stuk van de 

Locatieraad).  

Heel veel dank aan Hélène voor 

haar belangrijke rol in de 

afgelopen periode en fijn Trudy 

dat je deze rol op je wilt nemen. 
 

Gelukkig is er ook veel contact 

geweest met mensen van onze 

gemeenschap, niet alleen van de 

kant van de pastor maar zeker 

ook vanuit de bezoekgroep. En 

natuurlijk houden mensen elkaar 

ook in de gaten en is er veel 

onderlinge hulp. Ook in die zin is 

de afgelopen tijd niet zomaar 

voorbijgegaan. 
 

Als we naar de toekomst kijken, 

is echter nog veel onduidelijk. 

Wanneer kunnen we weer zingen 

in de kerk en gewoon gaan zitten 

waar we willen, weer 

koffiedrinken en een praatje 

maken met elkaar zonder die 

anderhalve meter afstand? Met 

andere woorden: wanneer wordt 

alles weer normaal. Je zou bijna 

zeggen: wanneer wordt het weer 

zoals het was? 

Maar dat laatste draagt het risico 

in zich dat we achterom blijven 

kijken.  
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Dat we vooral zien wat is 

geweest of had kunnen zijn. Dan 

is de tijd van beperkingen alleen 

een vervelende sta in de weg 

geweest die we liefst zo snel 

mogelijk van ons afschudden. En 

hoe verleidelijk dat ook is, de 

uitdaging is toch vooral om in het 

hier en nu te leven in de situatie 

die ons gegeven is.  

 

De tijd die achter ons ligt, heeft 

ons doen voelen dat we ons 

leven niet alleen bepalen.  

Dat ons leven soms bepaald 

wordt door omstandigheden. Als 

gelovig mens kun je bovendien 

zeggen: ik geloof ook dat Iemand 

mijn leven (mede) bepaalt. Hij 

heeft het beste met mij voor. 

Moge we met dat vertrouwen de 

toekomst tegemoet gaan. 

*** 

Nieuws van de Locatieraad 
 

De nieuwe editie van de Brug ligt alweer voor 

u. Hemelvaart en Pinksteren zijn een tijdje 

achter de rug. We hebben nog steeds te 

maken met de corona-maatregelen, maar 

gelukkig zijn die wel wat versoepeld. Echter 

het blijft voor veel mensen een moeilijke tijd. 

We wensen iedereen dan ook nog veel sterkte 

toe, geduld en gezondheid en we hopen dat 

iedereen kan genieten van een mooie zomer.  
 

De Locatieraad heeft de lopende zaken behartigd en is ook bij elkaar 

geweest. Ook heeft u vlak na de vorige Brug een nieuwsbrief 

ontvangen met het laatste nieuws over het Gezellenhuis.  

Bij deze willen we de bezorgers hartelijk bedanken dat ze zo snel en 

enthousiast een week na de Brug opnieuw de adressen wilden 

langsgaan.  
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Vanaf juni heeft er een verschuiving in de taakverdeling binnen de 

Locatieraad plaatsgevonden. Sinds die maand is Trudy de Ruiter de 

nieuwe voorzitter van de Locatieraad. U heeft al eerder kennisgemaakt 

met haar in de Brug. Zij zal de vergaderingen leiden en alles doen wat 

een goede voorzitter doet. U zult haar zeker letterlijk en figuurlijk 

tegenkomen. Trudy is te bereiken via 

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl.  

Met de komst van Trudy als nieuwe voorzitter, neemt Hélène van 

Huizen afscheid van de Locatieraad. Hélène heeft de Locatieraad 

helpen opbouwen en op weg geholpen na de fusie. De overige leden 

hebben ieder hun eigen aandachtsveld naast de algemene taken van de 

Locatieraad (zie binnenkant cover voor het overzicht). 

 

1 Juli als belangrijke datum 

Vanaf 1 juli kunnen we weer op zondag in de kerk terecht. Nog wel 

beperkt, maar we kunnen weer samen zijn. Voor het kerkbezoek 

gelden wel een paar regels (zie pagina 3). Mocht u vragen hebben dan 

horen wij dit graag. Omdat niet iedereen misschien al naar de kerk kan 

of wil gaan, worden de tv-uitzendingen binnen de parochie door RTV 

Amstelveen in de maand juli nog voortgezet.  

 

Zomertijd 

Zomertijd is ook vakantietijd. Misschien heeft u een plekje in 

Nederland gevonden om heerlijk te genieten. Ook voor de locatie is de 

zomertijd een beetje anders dan anders met vakanties. 

In ieder geval is pastor Eugene Brussee afwezig van 6 t/m 24 juli. 

Na de zomer hopen we weer een beetje te gaan naar het nieuwe 

normaal. Het voornemen is om de Eerste Communieviering te laten 

plaats vinden op een zondagmiddag in een aparte viering. Daarnaast 

zullen we kijken hoe we voor momenten van bezinning weer samen 

kunnen komen. 
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Kerkbalans 

In september, met het volgende nummer van de Brug, ontvangt u weer 

een uitnodiging om mee te doen met de actie Kerkbalans. Op dit 

moment is het zo dat voor elke euro die er binnenkomt er twee weer 

uitgaan. U zult begrijpen dat dit een onhoudbare situatie is. Als 

Locatieraad doen wij er alles aan om de kosten van de kerk, het gebruik 

ervan en de pastorale zorg zo laag mogelijk te houden. Maar zonder uw 

hulp redden wij dat niet. Daarom vast een oproep om mee te doen aan 

de Actie Kerkbalans en zo de Urbanuslocatie in stand te houden. Wij 

hopen op uw gulle gift. Meer hierover in de volgende Brug, na de 

zomer. 

 

Oproep 

Heeft u email? Geef uw emailadres dan door aan de Locatieraad. Wij 

kunnen dan berichten sturen via de email, dat is praktisch, snel en 

bespaart papier. Richt uw berichtje aan: 

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl en vermeld daarin uw 

naam en emailadres waarop u berichten wilt/kunt ontvangen.  

Alvast hartelijk dank.  

Wensen wij u tot slot een hele gezonde en goede zomer toe.

Ook dit jaar is er weer de 

kledinginzamelingsactie van Sam’s 

Kledingactie voor Mensen in Nood. 

Dankzij uw gebruikte kleding en 

schoeisel kunnen wij in Ethiopië ca. 

5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair. 

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op dinsdag 22 

september tussen 15.00 en 20-.00 uur in het voorportaal van de kerk 

aan de Achterdijk 1. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en tot ziens. 
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Rooster onder voorbehoud 

Zondag 12 juli 10.00 uur Eucharistie: Pastor V. Tillo 

Donderdag 16 juli 19.30 uur  
 

Eucharistie met Stille aanbidding: 
Deken Bakker 

Zondag 19 juli 10.00 uur  Eucharistie: Pastor V. Tillo 

Zondag 26 juli 10.00 uur  Woord&Communie: Pastor Brussee 

Zondag 2 augustus 10.00 uur  Woord&Communie: Pastor Koopman 

Woensdag 5 augustus 13.00 uur  Kerkschoonmaak 

Zondag 9 augustus 10.00 uur  Eucharistie: Deken Jongerden 

Zaterdag 15 augustus 19.00 uur Maria Tenhemelopneming viering in 
de Augustinuskerk: pastoresteam 
(Graag vooraf aanmelden, zie blz.4) 

Zondag 16 augustus 10.00 uur Woord&Communie: Pastor Brussee 

Donderdag 20 augustus  
 

19.30 uur Eucharistie met Stille aanbidding: 
Deken Bakker/ pastor Brussee 

Zondag 23 augustus 10.00 uur  Eucharistie: Pastor V. Tillo 

Zondag 30 augustus 10.00 uur  Woord&Communie: Pastor Brussee 

Woensdag 2 september 13.00 uur Kerkschoonmaak 

Zondag 6 september 10.00 uur  Woord&Communie: Pastor Brussee 

Zondag 13 september 10.00 uur  
 

Eucharistie: 
Pastor V. Tillo en pastor Brussee 

Donderdag 17 september 19.30 uur  
 

Eucharistie met Stille aanbidding: 
Deken Jongerden/ pastor Brussee 

Zondag 20 september 10.00 uur Oecumenische viering: 
Pastor Brussee/ dominee Bos 

Dinsdag 22 september 15.00 uur Sam’s kleding actie tot 20.00 uur 

Zondag 27 september 10.00 uur Eucharistie: Pastor V. Tillo 
 

Het woensdagochtendgebed is in de maand juli nog om en om in de  

St. Urbanuskerk en in de Amstelkerk, dus: 1 juli Urbanuskerk, 8 juli 

Amstelkerk, enz. Vanaf augustus wordt het ‘gewone’ rooster weer 

opgepakt en bent u van harte welkom in de Urbanuskerk. 

Op zondag 12, 19 en 26 juli kunt u de eucharistieviering nog volgen via 

RTV Amstelveen, zoals u de afgelopen tijd gewend was. 
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Verslag werkgroep diaconie Urbanus Ouderkerk 
 

Inmiddels is door de werkgroep het verslag over 2019 ingeleverd bij 

Caritas Amstelland, ofwel de PCI van de RKPA, waar de werkgroep sinds 1 

januari 2019 onderdeel van uit maakt. Er kan worden gesteld dat de 

werkgroep haar activiteiten ten opzichte van eerdere jaren vrijwel 

ongewijzigd heeft kunnen voortzetten. Zo ondersteunt de werkgroep: 

 de bezoekgroep om tijdens de afgelegde bezoeken soms ook een 

aardigheidje te kunnen overhandigen; 

 samen met de Diaconie van de Amstelkerk de kerstpakkettenactie 

voor inwoners die dit toekomt; 

 jaarlijks de Stichting Derde Wereld Hulp en andere Stichtingen die zich 

richten op de ondersteuning van de medemensen in nood waaronder 

ook Voedselbank Diemen; 

 waar nodig ook individuele hulpverlening (maar gelukkig komt dit in 

Ouderkerk minder frequent voor). 

De werkgroep bedankt de parochianen voor hun ondersteuning in 2019. 

Daar moet nog wel aan worden toegevoegd dat slechts dankzij 2 

bijzondere giften het jaar 2019 met een voordeling saldo kon worden 

afgesloten. De ondersteuning van uw diaconie blijft permanent 

noodzakelijk om de activiteiten ook in de toekomst te kunnen voortzetten. 

Dat betreft niet uitsluitend financiële ondersteuning maar ook middels uw 

inzet als vrijwilliger. In de werkgroep zijn er vacatures voor de functies van 

voorzitter en secretaris, maar ook bij Caritas Amstelland is dringend 

behoefte aan nieuwe vrijwilligers die zich voor de diaconie willen gaan 

inzetten. Dat geldt overigens ook voor een vrijwilliger die zitting wil nemen 

in Missie Ontwikkelingswerken Amstelland (“MOWA”) dat voor Urbanus 

Ouderkerk onderdeel is van de werkgroep. De MOWA-werkgroep richt zich 

met name op de Advents- en Vastenactie parochie breed en alles wat 

daarbij komt kijken. Tenslotte wordt er gezocht naar een vrijwilliger die er 

maandelijks voor wil zorgen dat er in de Urbanus ook brieven kunnen 

worden ondertekend voor Amnesty International. Dat gebeurt ook in de 
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Amstelkerk, maar de praktijk leert dat na de viering en het koffiedrinken 

de parochianen niet meer langs de Amstelkerk gaan. Het is belangrijk dat 

wij ook vanuit de Urbanus Amnesty International ondersteunen. 

Indien u interesse heeft kunt u even bellen met Nico van Wieringen (06- 

5363 7686) of via e-mailadres urbanusparochie@xs4all.nl 

 

Hospice Zuider Amstel 

De werkgroep wil zich ook inzetten om Hospice Zuider Amstel te realiseren 

in de Theresiastraat, in een gedeelte dat in het verleden in gebruik was bij 

Zorgcentrum Theresia. Daar zullen aan de tuinzijde 4 eenpersoonskamers 

worden ingericht voor de bewoners en de verwachting is dat het hospice 

in de eerste helft van 2021 kan worden geopend. Er is uitgebreid 

onderzoek geweest naar de noodzaak voor extra hospice bedden in de 

regio en daarvan is de conclusie dat na de realisatie van de 4 plaatsen in 

Hospice Zuider Amstel er nog zeker 20 bedden in de regio te kort zijn. De 

80% bezettingsgraad waarop het ondernemingsplan is gebaseerd is dan 

ook reëel. De totale financieringsbehoefte is € 300.000, -- en daar is een 

bedrag van € 130.000, -- inbegrepen voor een incidenteel exploitatietekort 

in het eerste jaar van € 130.000, --. Dat exploitatietekort wordt 

veroorzaakt door het feit dat in het eerste jaar op basis van de regelgeving 

van het Ministerie van VWS pas vanaf 2022 subsidie wordt verleend. Die 

subsidie bedraagt na het eerste jaar ca. € 150.000, -- per jaar en is 

daarmee feitelijk onmisbaar voor een dekkende exploitatie. Het hospice is 

volledig afhankelijk van vrijwilligers die samenwerken met de 2 

coördinatoren (1,6 FTE). De 2 coördinatoren (verpleegkundigen) zijn de 

enige betaalde functionarissen. Indien u meer informatie wenst dan 

verwijs ik u naar https://www.hospice-zuideramstel.nl/. Voor de 

huurovereenkomst met Woonzorg Nederland dient voor eind juli a.s. 

duidelijk te zijn of de financiering haalbaar is en om die reden is uw 

persoonlijke bijdrage dringend gewenst. Uw gift mag u overmaken op  

NL 05 RABO 0306 4844 63 t.n.v. Hospice Zuider-Amstel. 

Namens de werkgroep diaconie, Nico van Wieringen 
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Vacare-meditatiegroep  
 

Afgelopen seizoen hebben we met de vacare-meditatiegroep en 

geestelijk begeleider Antoinette van Gurp de Innerlijke burcht van 

Teresa van Avila gelezen. Dit is een tekst die van grote invloed is 

geweest binnen de Mystiek. Het is een mooie en soms moeilijke tekst. 

Antoinette legde hem ons uit en vertelde hoe de verschillende 

verblijven waar de tekst over gaat voor ons herkenbaar kunnen zijn in 

ons eigen leven. Het was fijn om samen te lezen, te mediteren en 

hierover te praten. Naast de bijeenkomsten met Antoinette bleken we 

ook behoefte te hebben om tussendoor nog een keer bij elkaar te 

komen. Dat blijkt goed te werken.  

Komend jaar gaan we weer verder. We lezen eerst het zevende verblijf 

van de Innerlijke burcht en daarna gaan we teksten van diverse mystici 

lezen. Antoinette wil ons graag blijven begeleiden, zij zal de teksten 

aanreiken. Wij zijn daar heel blij mee.  

Nu is er in de huidige groep een plaats vrijgekomen. Bent u nu 

geïnteresseerd in het lezen van mystieke teksten en heeft u enige 

ervaring met meditatie dan bent u van harte welkom.  

U kunt zicht aanmelden bij Diana Berendsen 

(berendsenvangelderen@hetnet.nl of 06-46757668). 

 

Data voor komend seizoen:  

Met begeleiding: 30/9, 28/10, 25/11, 27/1-2021, 24/2, 31/3, 28/4, 26/5.   

Zonder begeleiding: 14/10, 11/11, 13/1, 10/2, 17/3, 14/4, 12/5. 

Tijd: van 17.30-19.30 uur. Iedereen neemt eigen brood mee en we 

zitten waarschijnlijk in verband met Corona in De Amstelstroom. 

De Raad van Kerken vergoed een deel van de kosten. Verder is er een 

persoonlijke bijdrage van € 50,00 per seizoen.  
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In Memoriam Jan Sweers 

Jan Sweers is overleden op 2 juni. Drie weken eerder kreeg hij een 

beroerte. Daarna ging het heel snel. Wat bizar en wat droevig ook. 

Vooral voor Ans en zijn zonen en kleinkind heel moeilijk.  

Jan was een lieve man, rustig en met humor, een hele fijne persoon, 

heel toegankelijk en makkelijk in de omgang. Als vader was hij op een 

hele praktische manier betrokken bij zijn zonen. Hij was dol op zijn 

kleinkind Adriaan en natuurlijk op Ans met wie hij bijna 55 jaar 

getrouwd was. Jan had daarnaast ook veel oog voor mensen om hem 

heen, met name diegenen die het moeilijk hadden. Hij was goed bij de 

tijd, dokterde zoveel mogelijk alles zelf uit wat computers betrof 

bijvoorbeeld, waar hij anderen dan weer bij hielp. Zo was hij jarenlang 

vrijwilliger bij Coherente. Bij oudere mensen voelde hij aan of het om 

een praktische hulpvraag ging of eigenlijk meer om een gesprekje. Jan 

hield ook echt van meditatie. Hij was er bijna elke week op 

woensdagvond, in de Amstelkerk en in zijn Urbanuskerk. Hij vond er 

rust in, net als in zijn wandelingen in de natuur.  Want Jan was heel 

sportief. Naast het wandelen zwom hij twee keer per week en fietste 

heel veel, ook met Ans. En natuurlijk heeft hij veel met de motor 

gereden, zijn Zundap uit zijn geboortejaar 1936 die hij laatst weer 

opnieuw gebruikte, met Ans achterop. 

Op 9 juni namen we in kleine kring afscheid van Jan. We vertrouwen 

hem toe aan zijn Schepper en bidden voor rust voor hem en om troost 

voor ons die achterblijven.  
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Mogelijke invulling parochietuin 
 

Naast de voorgenomen verkoop van het Gezellenhuis is er in de 

afgelopen maanden ook hard gewerkt aan nieuwe plannen voor de 

overige gronden rond de Urbanuskerk. In maart 2019 werd het 

voorkeursrecht op het Gezellenhuis gevestigd. In april 2019 werden door 

de gemeenteraad de plannen afgewezen en werd er een motie 

ingediend om de visie op het gebied rond de Urbanuskerk aan te 

scherpen. Het bleef voor de parochie belangrijk niet alleen het 

Gezellenhuis te verkopen maar ook zicht te houden op mogelijke 

ontwikkeling van de gronden rond de kerk. De invulling van deze 

aangescherpte visie is voor de parochie dus van groot belang. Vanuit de 

parochie is dan ook het verzoek gedaan om deze trajecten, plannen 

rondom het Gezellenhuis en de parochietuin,  aan elkaar te verbinden 

zodat er voor de parochie zicht blijft op een reële opbrengst van de 

gronden. 
 

In de nieuwe conceptplannen is wel gewerkt met een gewijzigd 

perspectief voor de geloofsgemeenschap in Ouderkerk. In de oude 

plannen was er sprake dat de opbrengst van de grond aangewend zou 

worden om de Urbanuskerk als gebouw voor langere termijn in stand te 

houden. Dit vooruitzicht werd aan het wankelen gebracht door de 

afwijzing van het bisdom om een forse investering te doen in het herstel 

van de vloer en de uitvoering van de laatste fase van een langjarige 

restauratieperiode. Dit had deels ook te maken met het stroperige en 

langdurige ontwikkelingstraject waar onvoldoende voortgang in zat.  

De afwijzing van het bisdom is rationeel overigens goed te begrijpen. 

Het aantal parochianen is dalende en er is sprake van een fors maar ook 

toenemend exploitatietekort binnen de ‘voormalige’ Urbanusparochie. 

Opbrengsten dalen en kosten stijgen. Het is een investering die in feite 

niet terugverdiend kan worden en daarom onverantwoord is.  
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Het zijn helaas de feiten waar we mee te maken hebben.  

Minder parochianen, minder opbrengsten. Met alle goede wil in de 

wereld en alle positiviteit in ons, is het niet reëel om te denken dat deze 

langdurig dalende tendensen binnen afzienbare termijn zullen 

ombuigen. Het is dus niet ondenkbaar dat het op termijn financieel, 

maar ook praktisch, niet meer mogelijk is om de 3 resterende 

rijksmonumenten op goede en verantwoorde wijze te kunnen blijven 

beheren en onderhouden. Er zullen alternatieve scenario’s ontwikkeld 

moeten gaan worden.  
 

De nieuwe plannen zijn gemaakt met het oog op de langere termijn voor 

de locatie Ouderkerk. De begraafplaats blijft behouden en zal nog 

jarenlang gebruikt blijven worden. Het Elckerlyc gebouw zal plaats 

moeten maken voor nieuwbouw en het Gezellenhuis wordt verkocht. Op 

zowel korte termijn als langere termijn is er dus behoefte aan 

huisvesting voor de kerkelijke activiteiten van de lokale 

geloofsgemeenschap. Het is dan ook daarom dat er in de plannen een 

parochiehuis is voorzien waar een groot aantal activiteiten van de 

parochie ondergebracht kunnen worden. Nu maar ook in de verdere 

toekomst. Daarmee kan het pastoraat van nabijheid ook gerealiseerd 

blijven. 
 

Door nu een goed plan te ontwikkelen, kunnen we ons als parochie voor 

de langere termijn ook verzekeren van een kwalitatieve goede en mooie 

omgeving die wij nu zelf mede kunnen vormgeven en waar de parochie 

voor lange termijn op historisch katholieke grond een plek zal hebben 

voor haar activiteiten.  
 

In de laatste week van juni zijn er meerdere presentaties geweest voor 

onder meer een kerngroep parochianen, omwonenden, 

belangstellenden en een deel van de gemeenteraad.  
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Met enige voorzichtigheid kunnen we melden dat de plannen 

overwegend positief zijn ontvangen.  

Bezoekers van de presentaties gaven terug dat het veel beter past in 

Ouderkerk en bij de omgeving dan het oude plan. Het is kleiner van 

opzet met aanzienlijk minder bouwvolume en het laat veel ruimte voor 

groen.  
 

Bent u nieuwsgierig geworden? 

Alle informatie van het plan is te vinden op de website  

www.urbanus-rc.nl. Daar staan ook alle (stedenbouwkundige) 

uitgangspunten vermeld. Er is ook een pagina met vragen en 

antwoorden waar veel van de gestelde vragen en opmerkingen met hun 

antwoorden zijn te vinden. Mocht u zelf nog vragen of opmerkingen 

hebben? Op de website staat een contactformulier waar u uw eventuele 

vragen kunt stellen of uw opmerkingen kwijt kunt. We willen graag 

benadrukken dat positieve reacties zeker ook welkom zijn! 
 

Het parochiebestuur ziet deze 

ontwikkeling met vertrouwen 

tegemoet maar u ziet dat het 

parochiebestuur ook staat voor 

enkele zeer ingrijpende en 

moeilijke dilemma’s. Niet 

alleen voor de Ouderkerkse 

geloofsgemeenschap maar 

voor de gehele parochie. We 

gaan graag met u in gesprek 

om te kunnen luisteren naar 

uw visie op deze dilemma’s. 
 

Namens het parochiebestuur RK Amstelland, 

Edwin Saan 
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De rol van Maria 
 

In de katholieke traditie heeft 

Maria een belangrijke rol. We 

bidden tot haar en steken een 

kaarsje op bij haar beeltenis. In de 

maand mei en oktober bidden we 

de rozenkrans en op verschillende 

momenten van het jaar vieren we 

een bijzonder aspect uit haar 

leven. In de zomertijd is dat het 

feest van Maria 

Tenhemelopneming op 15 

augustus. Waarom is Maria zo 

belangrijk in onze traditie? 
 

In de Bijbel komt Maria weinig 

aan het woord en lijkt ze vooral 

een bescheiden vrouw die doet 

wat de Heer van haar vraagt. 

Maar we lezen in de Bijbel ook 

dat Maria met name wordt 

genoemd als iemand die met de 

twaalf apostelen samenkomt om 

te bidden (Handelingen 1,14). In 

die eerste geloofsgemeenschap, 

na de Hemelvaart van Jezus, 

neemt zij dus een belangrijke 

plaats in.  

Dat is ook wat de traditie ons 

leert.  

En in het Magnificat, de jubelzang 

van Maria in het Lucasevangelie 

(Lucas 1,46-55), zegt ze al iets van 

de rol die ze in de geschiedenis 

zal spelen als ze zingt dat alle 

generaties haar gelukkig prijzen 

omdat de Machtige grote dingen 

aan haar heeft gedaan. 
 

Dat laatste kenmerkt Maria. Ze 

verwijst telkens door naar God. 

En daarmee is ze beeld geworden 

van de Kerk als geheel die ook 

altijd als vrouwelijk wordt gezien, 

als bruid van de bruidegom 

Christus. De houding van 

overgave aan de wil van God is 

daarmee een houding die ons als 

gelovige tot voorbeeld wordt 

gegeven. Maria wordt in de 

eerste eeuwen van het 

christendom ook al bijzonder 

vereerd, nog voordat daar allerlei 

officiële uitspraken over waren 

gedaan.    
 

Die verering van Maria heeft 

zeker te maken met het feit dat 

ze moeder was van Jezus die 

behalve mens ook God was.  
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Ze krijgt daarom al in 431, in de 

toen nog ongedeeld Kerk, de titel 

‘Moeder van God’ tijdens het 

concilie van Efese. In het 

evangelie van Johannes staat dat 

Jezus, als Hij aan het kruis hangt, 

Maria toevertrouwt aan Johannes 

met de woorden: ‘Zie daar uw 

moeder’ (Johannes 19,27).  

De eerste christenen hebben dat 

zo opgevat dat Jezus Maria aan 

alle christenen toevertrouwd als 

moeder. 
 

Zo kreeg ik in Amsterdam eens, 

na de nachtmis van Pasen, een 

vrouw aan de deur van Zuid-

Amerikaanse komaf. Zij wilde 

graag een kaarsje opsteken bij 

Maria zei ze. Want ook zij was 

moeder, net als Maria en ook zij 

had een zoon verloren, die was 

vermoord, en ook dat had Maria 

net zo meegemaakt. Het raakte 

me zoals zij er over sprak en een 

vanzelfsprekende gelijkenis zag 

tussen haar leven en dat van 

Maria. Dat maakte dat ze heel 

makkelijk kon bidden tot haar, 

terwijl God voor haar wat ver weg 

was, mede vanwege haar 

levenswandel die, zo begreep ik 

tussen de regels door, niet 

helemaal in overeenstemming 

was met de moraal van de Kerk.   
 

In die zin is Maria ook een 

benaderbaar iemand. God is voor 

ons gevoel soms zo verheven en 

zo heilig dat we ons klein voelen 

en niet helemaal waardig om ons 

tot Hem te richten. Dan vragen 

we Maria om onze gebeden bij 

God te brengen. Dat is iets wat 

Maria onderscheidt van God.  

We aanbidden haar niet en 

beschouwen haar ook niet als 

God zelf maar als een heilig mens 

die een hele bijzondere en unieke 

relatie met God heeft en daarom 

als geen ander bij God voor ons 

kan pleiten en onze gebeden bij 

Hem brengen.  
 

Om die eigen rol van Maria 

duidelijk te stellen, heeft de Kerk 

bij het Tweede Vaticaans Concilie, 

in de jaren zestig van de vorige 

eeuw, ook benadrukt dat Maria 

aan de kant van de mensen staat 

en niet een soort vierde persoon 

van de Drie-Eenheid is.  
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Dat alles doet niets af aan de 

bijzondere persoon die Maria is 

en altijd zal hebben binnen het 

christendom. Maar het helpt ons 

de eigenheid van Maria te zien en 

te waarderen en Maria niet op de 

plek van God te plaatsen.  
 

Het mooie is dat ook in de 

protestantse traditie de persoon 

van Maria langzaam iets meer 

aandacht krijgt. Twee derde van 

het Wees gegroet staat ook 

letterlijk in de Bijbel. Wist u 

trouwens dat de Lutheranen in 

Scandinavië ook de rozenkrans 

bidden en dat ook de Anglicaanse 

kerk een vorm van Mariaverering 

kent?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het feest van  

Maria Tenhemelopneming, op 15 

augustus, vieren we dat Maria 

niet is overleden en begraven 

maar ten hemel is opgenomen. 

Daarmee is aan haar al gebeurd 

wat ons christenen nog te 

wachten staat. In 1950 kondigde 

Paus Pius XII officieel het dogma 

van de Tenhemelopneming van 

Maria af. Maar het feest van de 

ten hemelopneming van Maria is 

veel ouder. In de zesde eeuw 

werd het al gevierd en vanaf de 

zevend eeuw zelfs in de hele Kerk.  
 

Maria als moeder van Jezus en 

ook van ons, als voorbeeld en als 

beeld van de Kerk. Haar verering 

kent een hele lange geschiedenis 

en staat niet los van de Bijbel 

maar heeft vooral haar wortels in 

de praktijk van het christendom. 

Moge zij voor ons ten beste 

spreken bij God.   

 

Pastor Eugène Brussee, diaken 
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Contactpersonen locatie Sint Urbanus Ouderkerk 

 

Redactie ‘De Brug’: 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. 

 

 

 

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 

Volgende Brug 

Kopij datum: 8 september  

Verspreiding: 29 september  


