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Parochiesecretariaat dinsdagmiddag   
woensdagochtend  
donderdagochtend 
vrijdagmiddag  

14.30 - 16.30 uur 
09.30 - 11.30 uur 
09.00 - 11.30 uur 
14.30 - 16.30 uur 
 

Parochiebestuur 
 
Pastoor 

 
 
Pastoor-deken Ambro Bakker  

 
 
020-646 0683 

Diaken Pastor Eugène Brussee 020-496 1320 

Vice-voorzitter Dhr. Alfred Schwegler 020-496 5894 

Secretaris Dhr. Paul Theeuwes  020-679 0774 
Penningmeester Dhr. Edwin Saan  020-496 5310 
Kerkopbouw/Regiozaken Mw. Hélène van Huizen  020-496 1243 
Regiozaken Mw. Yvette Stronkhorst 0625 012 258 
Parochiecoördinator Dhr. Paul Liesker  020-644 8097 

0614 181 919 
   

E-mailadressen Pastoor-deken Ambro Bakker ambro.bakker@bsg.nl 

 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  
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Het jubileumjaar van onze jarige kerk is in volle gang. U heeft al kunnen 

genieten van verschillende activiteiten, zoals de feestelijke startviering in 

januari, een lunch en high tea voor ouderen, waar kinderkoor ’t Kwetternest 

de muzikale noot verzorgde, in februari. De lancering van ons jubileumboek 

‘Urbanus in Ouderkerk’ afgelopen maart en met Pasen the Passion. Koor 

Elckerlyc heeft laten zien waar een kerkkoor groots in kan zijn. De (onderlinge) 

samenwerking, de verbondenheid en het plezier met elkaar, spatte er van af. 

Zoals de krant kopte: ‘The Passion Ouder-Amstel een waar spektakel’. Een 

eeuwenoud verhaal in een eigentijds muzikaal jasje. En zoals Anne (14 jaar) 

het verwoordde in haar gedicht, hoop, liefde, vertrouwen en respect blijft ook 

in onze tijd heel hard nodig (elders in deze Brug leest u het gedicht terug). 

 

Tot aan de zomervakantie staat er nog een aantal activiteiten op stapel 

Op donderdag 25 mei, Urbanus feestdag en tevens Hemelvaartsdag, is de 

vrijwilligersdag. Al onze vrijwilligers worden uitgenodigd voor een high tea, 

aangeboden door het parochiebestuur. Zonder vrijwilligers zou de kerk en 

parochie er niet zo mooi en levendig bij staan. Alle vrijwilligers hebben 

hiervoor een uitnodiging ontvangen. Mocht deze onverhoopt aan uw aandacht 

ontsnapt zijn, laat u horen via urbanusparochie@xs4all.nl 

 

Op zaterdagavond 24 juni, tussen 17.00 en 21.00 uur nodigen we u allen uit 

voor het Brugconcert. De Kerkbrug zal het podium zijn voor deze, hopelijk 

zwoele, muzikale avond. Zowel vanaf de wal als vanaf het water kunt u 

genieten van zang van de solisten: Susanne Brussee- van de Vosse (sopraan), 

Esther Kuiper (mezzosopraan) en Sven Weyers (bariton). Zij worden begeleid 

door Hans van Beelen op de piano. Tevens worden we getrakteerd op prachtig 

vioolspel van Jurray Illes (violist) en een heuse piperband.  

Het belooft een mooie gevarieerde muzikale avond te worden. 

Een hapje en een drankje zijn tegen betaling verkrijgbaar bij restaurant De 

Oude Smidse en bakker Out. Een tafeltje reserveren behoort ook tot de 

mogelijkheden. Dit alles in samenwerking met Stichting Promotie Ouder-

Amstel, Stichting Vollebregt Orgel en de jubileumcommissie. 
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We heten u van harte welkom. 

 

Op zondag 9 juli is er een feestelijke oecumenische zomerviering in de kerk 

met aansluitend feestelijke activiteiten voor jong en wat ouder… 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor nu kan gemeld worden dat alle 

Ouderkerkse scholen zijn benaderd en hebben toegezegd hun bijdrage te 

leveren. Zodra er meer bekend is, leest u dat in het Bruggetje en op de 

website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus. 

 

Heeft u het jubileumboek ‘Urbanus in Ouderkerk’ al in bezit?  

Het boek is verkrijgbaar voor € 14,95 via de Sint Urbanusparochie, tel. 020-

4961320 of via de email urbanusparochie@xs4all.nl. Tevens is het boek 

verkrijgbaar bij de Museumwinkel Ouderkerk aan de Amstel, de boekhandels 

Spreij te Ouderkerk aan de Amstel en Venstra te Amstelveen. De vrijwilligers 

van onze parochie kunnen het boek kosteloos afhalen bij het secretariaat.  

Na aftrek van de nodige kosten, komt de opbrengst van het boek ten goede 

aan de kerk en parochie en zal worden besteed aan nieuwe activiteiten 

rondom het jubileumjaar. Door het boek te kopen, steunt u onze initiatieven.  

 

 

 

 
 

 

 

Oproep: Wie van u zou graag wat willen maken voor de High Tea op 25 mei? 

Denk aan kleine hapjes, zoet of hartig. Graag uw bericht voor 22 mei naar 

urbanusparochie@xs4all.nl. 

En er worden extra handen gevraagd voor de activiteiten op zondag 9 juli. 

Ook hiervoor kunt u/kan jij, zich/je opgeven via urbanusparochie@xs4all.nl. 

Samen maken we het verschil. Hartelijk dank namens de Jubileumcommissie 
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Pastoraal woord 
Pastor Eugène Brussee 

 
‘Gods Geest waait  
ook in onze tijd’ 
 

De Geest waait waar Hij wil.  
Die uitdrukking kent u wel.  
Het heeft iets onvoorspelbaars. 
Het gaat nogal eens anders dan wij 
hadden gedacht.  
Vaak interpreteren we dat 
negatief. Het gaat niet zoals we 
hadden gepland. Gaat het dan mis? 
Of gaat het anders? En misschien is 
dat ook wel goed, soms zelfs beter.  
 
Dat geldt in ons eigen leven maar 
ook in de Kerk. We mogen ons 
laten verassen door de Geest, juist 
in een tijd dat we het idee hebben 
dat het geloof steeds meer 
afneemt in ons land. We zoeken 
naar nieuwe manieren om het 
geloof door te geven en dat is 
goed. Maar tegelijk is het nodig te 
beseffen dat God en geloven niet 
te vangen is in menselijk handelen. 
 
Natuurlijk hopen we op een frisse 
wind, een opleving in de kerk, op 
geestkracht die mensen in 
beweging zet om ook in deze tijd 
haar of zijn gelovig leven vorm te 
geven.  
 

Als u dit stukje leest, dan zijn er 
intussen twee volwassen mensen 
gedoopt in onze kerk, met Pasen 
en op 11 mei, in de paastijd, twee 
mannen van in de twintig. 
Daarnaast is er nog iemand bezig 
zich voor te bereiden op zijn doop, 
een 19-jarige jonge man. Voor mij 
is dat een teken dat Gods Geest 
ook in deze tijd in mensen werkt. 
 
Ik ervaar dat ook in de inspiratie 
van mensen die al lang gelovig zijn. 
De manier waarop zij in het leven 
staan, in wat ze voor elkaar 
betekenen, in hoe het geloof in 
hun leven doorwerkt, in de manier 
ook waarop mensen afscheid 
nemen van het leven als het hun 
tijd is. 
 
Gods Geest ‘waait’ ook in onze tijd. 
Maar het zal anders worden dan 
het was. Zo is de Kerk als instituut 
steeds meer aan het verdwijnen, in 
ieder geval in ons land. Ons bisdom 
bezuinigt op grote schaal , 
gebouwen verdwijnen, mensen 
worden ontslagen.  
 
Waar zal dat toe leiden? Hoe 
kunnen we in de ontwikkelingen 
van deze tijd Gods Geest aan het 
werk zien? Misschien dat de Kerk 
teruggaat naar huiskerken, zoals ze 
begonnen is.  



7 
 

In elk geval wordt de Kerk van 
hoog tot laag gedwongen om na te 
denken over de vraag: hoe kunnen 
we Kerk zijn in deze tijd? Wat is nu 
echt belangrijk? 
 
En dat is niet verkeerd. Als ik 
oudere mensen hoor over de 
machtsfactor van de Kerk vroeger, 
dan denk ik: gelukkig is dat nu 
anders. Niet dat de Kerk niets te 
zeggen heeft, integendeel. Maar 
het is denk ik beter dat niet als 
machts-instituut te doen, maar in 
dienstbaarheid.  

Als we zo naar de huidige tijd 
kijken dan hoeven we niet bang te 
zijn. Dan kunnen we eerder 
nieuwsgierig zijn. Wat zal het ons 
brengen? Als we werkelijk geloven 
dat Gods Geest de Kerk leidt, dan 
leidt ook deze tijd tot iets goeds. 
 
Voor ons komt het aan op 
vertrouwen en misschien ook wat 
meer uit handen geven. Het gaat 
altijd anders dan je had gedacht. 
Want de Geest waait hoe Hij wil. 
Maar is dat zo verkeerd? 
 
Pastor Eugène Brussee, diaken 

 

 

“Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur. 

Heilige Geest, geef ons leven.”   
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Vanuit het Parochiebestuur 
 

Beste parochianen, 
 
De plannen om de grond rond de Sint Urbanuskerk te ontwikkelen gaan een 
belangrijke fase in. Dat niet iedereen het hier mee eens kan zijn, is te 
begrijpen. Iedereen mag natuurlijk zijn mening hebben over de voorgestane 
ontwikkeling. Dat respecteren wij maar wij als parochiebestuur, constateren 
dat er meningen zijn in ons dorp die op onjuistheden zijn gebaseerd. Dat is 
jammer, want dat zorgt voor de nodige ruis. De plannen zijn onlangs afgerond 
en er zal dan ook binnenkort een nieuwsbrief beschikbaar zijn met een 
duidelijke uiteenzetting en uitleg van de plannen. Deze nieuwsbrief zal worden 
verspreid en tevens zal er een website beschikbaar worden gesteld.  
 
Wij vinden het van belang om voor u op een rij te zetten waarom we de 
plannen steunen. 
 
Wat is de reden om de gronden rondom de Sint Urbanus te laten 
ontwikkelen? 
Het behoud en onderhoud van de vier rijksmonumenten van de parochie (Sint 
Urbanuskerk met pastorie, het Gezellenhuis en het Vollebregt orgel) zijn op 
langere termijn niet meer door de parochiegemeenschap op te brengen. Het 
voortbestaan van de geloofsgemeenschap komt in gevaar terwijl de 
parochiegemeenschap zèlf, dus zonder de kosten van behoud en onderhoud 
van de monumenten, gezond is. Vanuit haar verantwoordelijkheid die het 
parochiebestuur heeft voor de continuïteit van de parochiegemeenschap èn 
het behoud van de monumenten heeft het parochiebestuur in 2005 besloten 
te onderzoeken of door de verkoop van onroerend goed de gewenste 
financiële continuïteit voor de monumenten kon worden gecreëerd.  
Deze beslissing is niet uit weelde genomen, maar uit pure financiële noodzaak. 
 
Het proces: Hoe heeft het parochiebestuur dit aangepakt? 
Het parochiebestuur heeft bij de start van de ontwikkeling een duidelijk doel 
bepaald en randvoorwaarden omschreven waaraan de ontwikkeling diende te 
voldoen. Immers, het gaat om meer dan alleen verkoop van de grond.  
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Het doel was helder: de verkoop dient voldoende financiële basis te 
verschaffen om de monumenten die behoren tot het culturele erfgoed van 
Ouderkerk op niveau te brengen en te behouden voor de komende generaties. 
De randvoorwaarden die het parochiebestuur aan de ontwikkeling heeft 
gesteld zijn de volgende: 
1. De ontwikkeling moet van hoge kwaliteit zijn, een eenheid zijn en passend 

bij de omgeving van de Urbanuskerk, het kerkplein en het kerkhof; 
2. Renovatie van het kerkhof (o.a. urnenwand) en het kerkplein; 
3. Restauratie en behoud van het Gezellenhuis; 
4. Realisatie van een eigen gemeenschapshuis; 
5. De parochie loopt geen projectrisico. 
 
De doelstelling en de randvoorwaarden zijn destijds o.a. besproken met de 
parochievergadering en het uitgangspunt om met marktpartijen te spreken. 
Het parochiebestuur heeft, na verschillende partijen gesproken te hebben en 
verkregen instemming van het bisdom, gekozen om met Van Amt B.V. het 
traject van projectontwikkeling te starten. Met van Amt B.V. waren de beste 
en meest gunstige voorwaarden overeen te komen waarbij de afspraken met 
betrekking tot de waarde in overeenstemming waren met uitgevoerde 
taxaties. Vervolgens is er een lang traject afgelegd. Om helder te krijgen wat 
nu precies wel en niet toegestaan was door de gemeente heeft de 
projectontwikkelaar in 2011 een bouwvergunning aangevraagd. Deze werd 
afgewezen maar op basis daarvan werd wel duidelijk wat de nu precies de 
visie van de gemeente was op het gebied. Vanaf 2012 is in veelvuldig overleg 
met de gemeente en haar adviseurs, waaronder Mooi Noord-Holland een 
hernieuwd plan ontwikkeld. 
Dit plan voldoet aan de door de gemeente gestelde richtlijnen en heeft ook de 
waardering van Mooi Noord Holland gekregen.  
 
Waarom steunt het parochiebestuur de plannen? 
Het parochiebestuur steunt de plannen omdat deze plannen het mogelijk 
maken de doelstellingen te realiseren waarbij ook een goede invulling wordt 
gegeven aan de gestelde randvoorwaarden, waarbij het dus – nogmaals 
gezegd – om meer gaat dan alleen maar geld. 
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Het is een evenwichtig plan, met een sociaal karakter, waarbij het gebied 
wordt ingevuld als een parkachtige, autovrije omgeving wat toegankelijk is 
voor iedereen.  
 
Vanuit de verantwoordelijkheid die het parochiebestuur heeft voor het 
behoud van de monumenten voor de toekomstige generaties en de 
continuïteit van de parochiegemeenschap in Ouderkerk steunt het 
parochiebestuur de plannen. Het kompas voor het parochiebestuur is de bij 
aanvang van de projectontwikkeling geformuleerde doelstelling en gestelde 
randvoorwaarden die hiervoor zijn genoemd.  
 
En het parochiebestuur is van mening dat het voorliggende plan daar aan 
voldoet. Het doel: de opbrengst is marktconform en geeft de gewenste 
financiële basis voor het behoud van de monumenten. De opbrengst van het 
onroerend goed wordt gereserveerd voor het behoud van zowel de 
parochiegemeenschap en haar monumenten.  
 
De randvoorwaarden: 
1. De ontwikkeling moet van hoge kwaliteit zijn, een eenheid zijn en passend 

bij de omgeving van de Sint Urbanuskerk, het kerkplein en het kerkhof.  
Hier is aan voldaan. Volgens het onafhankelijke en niet commerciële advies 
organisatie Mooi Noord-Holland zijn de plannen (inclusief de voorgestane 
hoogtes) passend in het gebied. Bovendien menen wij dat de voorgestelde 
bebouwing een eenheid is (anders dan losse woningen) en past het 
autoluwe karakter bij de kerk. De beoogde seniorenwoningen met 
verzorging mogelijkheden spreekt ons aan.  

2. Renovatie van het kerkhof (o.a. urnenwand) en het kerkplein.  
Hier is aan voldaan. Er worden veel bomen en groen in het gebied 
bijgeplaatst zodat het kerkhof een respectvolle inrichting heeft.  

3. Restauratie en behoud van het Gezellenhuis.  
Hier is aan voldaan, waarbij het Gezellenhuis toegankelijk blijft voor 
culturele activiteiten. 

4. Realisatie van een eigen gemeenschapshuis.  
Hier is aan voldaan: het Gezellenhuis en Elckerlyc gebouw zullen niet meer 
beschikbaar zijn voor de parochie en de plannen voorzien in een nieuwe 
gemeenschapsruimte. Zie nader de nieuwsbrief. 
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5. De parochie loopt geen projectrisico.  
Hier is aan voldaan: de kerk ontvangt de opbrengst direct bij verkoop van 
het onroerend goed. 

 
Het parochiebestuur blijft weg van discussies over of de ontwikkeling mooi of 
lelijk is. Ieder zijn eigen gerespecteerde mening. Voor het parochiebestuur 
gaat het er om of de ontwikkeling passend is (en dat is bevestigd door 
onafhankelijke deskundigen op het gebied van stedelijke ontwikkeling) en 
voldoet aan de randvoorwaarden en doel van de ontwikkeling.  
 
Alternatieve plannen die zijn gepresenteerd voldoen of niet aan de 
geformuleerde uitgangspunten of missen naar onze mening onvoldoende 
realiteitswaarde.  
Bovenal is het zo dat we een overeenkomst hebben met een 
projectontwikkelaar. En die route lopen wij netjes uit: de parochie is een 
betrouwbare partij die afspraken nakomt.  Het kompas van het 
parochiebestuur zijn de geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden en 
met het huidige plan wat voorligt lijken deze realiseerbaar. 
 
Wij willen hiermee meer inzicht geven in de afwegingen die het 
parochiebestuur heeft gemaakt, en nog steeds maakt, vanuit de 
verantwoordelijkheid die zij heeft naar de parochiegemeenschap en het 
behoud van de monumenten voor de gehele Ouderkerkse gemeenschap. 
  
Wij willen u graag uitnodigen om de nieuwsbrief, die u tegelijk heeft 
ontvangen met deze Brug, eens rustig te lezen en op u in te laten werken. 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen 
hebben, aarzelt u dan niet om een bestuurslid aan te spreken of contact met 
ons op te nemen via het secretariaat. Wij luisteren graag naar uw vragen en 
uw mening. 
 
Tot slot 
Er gebeurt in onze parochiegemeenschap gelukkig nog veel meer dan alleen 
ontwikkeling van onroerend goed. Dat is uiteindelijk bijzaak. Mooi is hoe het 
150-jarig bestaan van onze kerk wordt gevierd. We hebben genoten van de 
Passion. Werkelijk fantastisch hoe we dit als Ouderkerkse gemeenschap met 
elkaar hebben georganiseerd. Zeer verwarmend.  
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In de komende maanden zullen wij verder gaan met enkele specifieke  
projecten binnen het kerkgebouw. Er is een donatie toegezegd voor het 
realiseren van een nieuwe ambo. Een ambo in dezelfde stijl als het nieuw 
altaar. Ook zal de vernieuwing van de verlichting worden afgemaakt. De 
nieuwe verlichting blijkt alweer verouderd en zal in zijn geheel worden 
vervangen door LED verlichting. Daarbij zal ook de overige verlichting worden 
vervangen die nog niet was gedaan. 
 
Stap voor stap wordt de restauratie van het gebouw voltooid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Parochiebestuur 
 

 



Zondagmiddagconcert Sint Urbanuskerk  
 

Op zondagmiddag 21 mei, 15.30 – 16.30 uur, zal in de Sint  

Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel een concert worden  

gegeven door het duo Carel Kraayenhof (bandoneon) en  

Juan Pablo Dobal (piano). 

 

Carel Kraayenhof is tot ver over onze grenzen beroemd geworden door zijn 

spel tijdens het huwelijk van koning Willem Alexander en koningin Maxima.  

Juan Pablo Dobal heeft zich na zijn klassieke opleiding gespecialiseerd op het 

gebied van populaire en geïmproviseerde muziek als Tango, Jazz en Latijns-

Amerikaanse muziek. Sinds 2010 vormt hij een duo met Carel Kraayenhof.  

Op het programma staan naast werken van de beide uitvoerenden zelf ook 

werken van Zuid-Amerikaanse componisten als Ariel Ramirez en Astor Piazolla.  

 

De toegang is vrij. Na afloop van het concert is er een deurcollecte om de 

onkosten te dekken. 

 

Stichting Vollebregt Orgel heet u van harte welkom! 

 

  Schrijfactie van Amnesty International 
Elke dag krijgt Amnesty informatie over mensen in gevaar. Elke dag 

reageren mensen uit de hele wereld met een schrijfactie. U/Jij ook? 

Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden geschonden 

komt Amnesty International in actie. Ontelbare mensen wereldwijd 

reageren met protestbrieven of e-mails om zo te laten weten dat 

mensenrechtenschendingen niet, nooit door de beugel kunnen! 

 

Op zondag 11 juni a.s. is er in de Amstelstroom, na de dienst, weer 

gelegenheid om mee te doen met het schrijven voor politieke gevangenen. 

Ook de kerkbezoekers van de Urbanus parochie zijn welkom. 
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Vrijwilligers nodig 
 

De kerk wordt gedragen door de inzet van veel vrijwilligers. Dat is ontzettend 

fijn. Maar soms moeten vrijwilligers hun taken overdragen vanwege hun 

gezondheid of omdat ze andere werkzaamheden krijgen. Daarom zoeken we 

voor een aantal taken een nieuwe vrijwilliger. Ik hoop dat voor onderstaande 

taken nieuwe mensen zich willen melden. Dat kan bij mij.   

Bij voorbaat dank! 

 

Pastor Eugène Brussee 

Email: e.brussee@rkamstelland.nl 

Tel.: (020) 4961320 

 

Koster 

Voor de kerk hebben we een extra koster nodig, liefst iemand die ook 

doordeweeks kan als er een uitvaart is. U krijgt goede instructies van tevoren 

en u kunt zo nodig meelopen met een andere koster. Er wordt onderling een 

rooster gemaakt, dus u bent niet wekelijks aan de beurt. 

 

Secretariaatsmedewerker 

Op dinsdagmiddag is er iemand nodig op het secretariaat, het liefst tussen 

13.30 en 16.30 uur, maar anders in overleg. Zo kan de kerk bereikbaar blijven 

op die dag. Het gaat om het opnemen van de telefoon en het beantwoorden 

en doorsturen van mailtjes en daarnaast zo mogelijk andere kleine 

werkzaamheden in samenspraak.  

 

Schoonmaak(st)er. 

Twee dames hebben voor lange tijd de onderste verdieping van de pastorie 

schoongehouden door eens in de drie weken een paar uur te poetsen. Omdat 

een van hen is uitgevallen komt het nu aan op één persoon. Het zou heel fijn 

zijn als iemand haar zou willen helpen.  

 

mailto:e.brussee@rkamstelland.nl
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Toeristen: de Greenline gaat rijden 

Vanaf 19 mei komen er vanuit Amsterdam bijna  

dagelijks toeristen naar Ouderkerk via een bus,  

de zogeheten Greenline. Ze zullen stoppen op het kampje en worden 

doorverwezen naar het museum voor meer informatie. Het museum in 

Ouderkerk is op zoek naar extra mensen om deze toeristen te ontvangen. Dit 

is niet specifiek voor de kerk, maar u kunt zich wel via de kerk aanmelden 

hiervoor. Graag zien we uw aanmelding met daarbij uw beschikbaarheid 

tegemoet via urbanusparochie@xs4all.nl of via 020-4961320.  

Hartelijk dank. 

 

Bericht van uw PCI:  Bestuursmutaties 
 

Een ongebruikelijke aanhef voor een stukje van uw PCI want het is 18 jaar 

geleden dat er bestuursmutaties binnen uw PCI-bestuur hebben 

plaatsgevonden. De reden van de lange bestuurstermijnen is niet dat de 

zittende bestuursleden geen afscheid wilden of konden nemen maar het feit 

dat er geen opvolgers waren. 

Willy Out-Stokkel heeft ca. 6 maanden geleden haar functie als secretaris 

overgedragen aan Isabel Land-dos Santos en in April heeft penningmeester 

Martin den Blanken de overdracht van zijn functie als penningmeester aan 

Paul Liesker afgerond. De overdracht van de bankprocuraties kostte meer tijd 

dan eerder verwacht. 

De voorzitters-rol binnen het bestuur wordt door ondergetekende vervuld 

totdat ook voor deze functie een geschikte kandidaat is gevonden. 

Ik wil hierbij Willy en Martin bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdrage 

om uw PCI actief en financieel gezond te houden en voor de bijna 

decennialange gewaardeerde samenwerking en ik wil Isabel en Paul welkom 

heten in het PCI-bestuur. 

 

Namens uw PCI, Nico van Wieringen 
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Agenda mei, juni, juli 2017 
 

Week 20 

Wo 17 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  12.00 uur Parochiebladen De Brug en Spirit verzendklaar 

  19.30 uur Rozenkransgebed in de dagkapel 

Do 18 mei 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding  
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 

Zo 21 mei 10.00 uur Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor J. Stam 

  15.30 uur Zondagmiddagconcert in de Urbanuskerk 
 

Week 21 

Wo 24 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de dagkapel 

Do 25 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag 
Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en diaken E. Brussee 

  14.00 uur Vrijwilligersmiddag 

Za 27 mei 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 28 mei 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Diaken E. Brussee 
Kindernevendienst 

 

Week 22 

Wo 31 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  19.30 uur Rozenkransgebed in de dagkapel 

Zo 04 juni 10.00 uur Hoogfeest van Pinksteren 
Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en diaken E. Brussee 

 

Week 23 

Wo 07 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

Za 10 juni 09.00 uur Oecumenische Kloosterdag in Egmond 
  18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 11 juni 10.00 uur Woord&Communieviering met kinderkoor ’t 
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Kwetternest. Voorganger: Diaken E. Brussee 
Heilige Drie-eenheid 

 

Week 24 

Wo 14 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

Zo 18 juni 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastoor E. Jongerden 
Sacramentsdag 

 

Week 25 

Wo 21 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

Do 22 juni 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding. 
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 

Za 24 juni 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 25 juni 10.00 uur Eucharistieviering met gastkoor De Duif 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 26 

Ma  26 juni 09.00 uur Laatste inlevermogelijkheid kopij parochiebladen 

Wo 28 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
Zo 02 juli 10.00 uur Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor 

Voorganger: Pastor G. van Tillo  

 

Week 27 

Wo 05 juli 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
Za 08 juli 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 09 juli 10.00 uur Oecumenische viering met kinderkoor ’t Kwetternest 
en i.s.m. de basisscholen, aansluitend feestelijke 
activiteiten voor jong en ouder…. 
Voorgangers: Diaken E. Brussee en dominee J. de Heer 

 

Week 28 

Wo 12 juli 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

Zo 16 juli 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc met 
Kindernevendienst. Voorganger: Pastoor E. Jongerden 
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Week 29 

Wo 19 juli 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  12.00 uur Parochiebladen De Brug en Spirit verzendklaar 

Za 22 juli 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 23 juli 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor J. Adolfs 

 

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

de website of in het twee wekelijk “Bruggetje’. 

 

Gezinsvieringen 

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

 

 

 
 
 

Zondag 11 juni om 10.00 uur  

Pastor E. Brussee gaat in deze viering voor. 

Drie-eenheid   
 

*** 
Zondag 09 juli 10.00 uur 

Oecumenische gezinsviering 

Pastor E. Brussee en dominee J. de Heer 

gaan in deze viering voor. 
 

*** 
Na afloop van de viering zijn er feestelijke activiteiten  

voor jong en ouder, in en rond de kerk 

Dit in het kader van ons 150 jarig Sint Urbanuskerk 
 

*** 
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Nieuws van het Kofschip 
 

Ons nieuwe thema van de methode "Hemel en Aarde" ging afgelopen maand 
over de magische wereld van vissen. In vele culturen en levensbeschouwingen 
staan vissen symbool voor voorspoed en dankbaarheid. Ook in het christelijk 
geloof komen veel verhalen voor over vissen met vaak een symbolische 
betekenis. In de scheppingsverhalen staat bijvoorbeeld het verhaal van Jonah 
en de walvis en worden de leerlingen van Jezus vissers genoemd. 
De eerste christenen gebruikten de vis als symbool voor hun gemeenschap. 
Tegenwoordig zie je dat visje nog steeds, bijvoorbeeld achter op een auto. 
 
In de onderbouw waren er creatieve lessen over de magische onderwater-
wereld, het kijken naar vissen en zelf vissen tekenen en schilderen.  
In de middenbouw vroegen wij de kinderen na te denken over zichzelf en hun 
eigen talenten aan de hand van de uitdrukking: "als een vis in het water". 
In de bovenbouw hoorden de kinderen een verhaal over een Japans 
kinderfeest, waarin de karper centraal staat als symbool van moed en 
doorzettingsvermogen. Ook het verhaal van Jonah werd verteld. 

Met Pasen hadden alle kinderen voor elkaar een paasontbijt gemaakt.  
De week daarvoor hebben de groepen 5 samen met uit iedere groep twee 
leerlingen palmpaasstokken naar Theresia gebracht. De bewoners van 
Theresia werden verwend met zakken paaseitjes en cadeautjes die de 
leerlingen samen met hun ouders ingezameld hadden. 
 
Tot zover nieuws van Het Kofschip 



Eerste Heilige Communie 
 

Na een voorbereidingstraject van 
enkele maanden zijn jl. zondag 14 
mei elf kinderen voor het eerst ter 
communie gegaan. In de kerk zijn 
Luca, Rocco, Laura, Livia, Tuulia, 
Niyat, Emanuela, Raisa, Carlotta, 
Jimmy en John door heel veel 
familieleden, vrienden en 
parochianen verwelkomd.  
De viering werd voorgegaan door 
Pastoor-deken A. Bakker en Pastor 
E. Brussee en muzikaal begeleid 
door 't Kwetternest onder leiding 
van Laurens de Boer.  
 
De centrale lezing van deze dag 
was “De vrouw die Jezus kuste”, 
een Bijbeltekst die over vergeving 
gaat. Het thema ‘vergeven’ is voor 
de kinderen eigenlijk een fluitje 
van een cent. Allemaal hebben ze 
de ervaring dat ze een ruzie tussen 
vriendjes en/of familieleden 
kunnen oplossen. Door ‘sorry’ te 
zeggen of door te zeggen dat het 
hem/haar spijt. Daarna kunnen ze 
gewoon weer met elkaar spelen en 
omgaan als vanouds. Hoe knap is 
dat; kunnen we als ouderen nog 
van leren. 
 
Tijdens het voorbereidingstraject 
hebben de kinderen Jezus en el-
kaar leren kennen. Er zijn vriend-
schappen ontstaan en belangrijke 
vragen gesteld door de kinderen.  

Naast vergeving is er ook 
gesproken over onderwerpen als 
‘niet buiten sluiten’, ‘dankbaarheid 
voor alles wat je zomaar krijgt’, en 
‘samen delen. 
 
We hebben samen gebeden, 
samen gegeten, de kerk bekeken, 
samen geknutseld en veel plezier 
gehad. Kortom, de communicanten 
hebben geleerd wat het betekent 
om samen te zijn in de naam van 
Jezus. Zij hebben laten zien dat ook 
zij op jonge leeftijd beseffen dat je 
door Jezus te volgen de wereld een 
stukje mooier kan maken. 
 
Elk jaar sparen de communicantjes 
voor een goed doel. De kinderen 
besloten dat ze graag iets voor 
arme kinderen in oorlogslanden 
wilden doen. Syrië om precies te 
zijn. Wat een prachtig doel! Na 
enig zoeken hebben we het 
perfecte project gevonden. "Een 
druppel melk" - van Kerk in Nood. 
Voor minder dan 7 euro krijgt een 
kind een maand lang melk. Want in 
deze tijd van schaarste in Aleppo is 
melk essentieel voor de groei en 
het welzijn van deze kinderen.  
 
Om de spaarpotjes goed gevuld te 
krijgen, hebben de kinderen hard 
gewerkt en menig “heitje voor een 
karweitje” gedaan. Er zijn een hoop 
klusjes gedaan.  
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Ook de tweede collecte van de 
viering op 14 mei werd voor dit 
doel bestemd.  
Door de inzet van Pastor Eugène 
en Isabel en de ouders, hebben  
de kinderen een boeiende 
voorbereiding gehad.  
Heel veel dank daarvoor! 
 

Een bijzonder woord van dank aan 
bakker Out waar wij jaarlijks rond 
het thema Eucharistie, broodjes 
mogen bakken, iets wat ieder jaar 
als één van de leukste middagen 
wordt ervaren. Dit jaar was het al 
de 50ste keer! 
 
We kunnen met plezier terugkijken 
op een inspirerend traject. 
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Uitnodiging: Oecumenische kloosterdag  
 

De Sint Urbanuskerk en de Amstelkerk organiseren op zaterdag 10 juni een 
dagtocht naar de benedictijnerabdij van Egmond . We krijgen een gesprek met 
de abt van het klooster, een rondleiding in de abdij, maken verschillende 
vieringen mee, er is ruime gelegenheid voor momenten van bezinning en 
inkeer, we genieten samen van de lunch en bezoeken de indrukwekkende 
religieuze boekwinkel die ook kaarsen en andere hele mooie dingen verkoopt. 
 
Praktische zaken: 
Om 08.30 uur vertrekken we uit Ouderkerk. We gaan met beschikbare auto’s. 
Voor de kloosterdag zijn de kosten € 25,- (inclusief lunch en rondleiding in het 
klooster en reiskosten), graag meenemen op de dag zelf.  
Aanmelden en meer info bij Eugène Brussee:  e.brussee@rkamstelland.nl of 
via 4961320 of Jos de Heer: jos.de.heer@hetnet.nl  
 
08.30 uur: vertrek uit Ouderkerk  (plein bij de Amstelkerk) 
09.30 uur: Eucharistieviering in de benedictijnerabdij van Egmond 
10.30 uur: gesprek met de abt 
11.45 uur: vertrek (lopend of met de auto) naar de Adelbertusakker (zie onder) 
12.15 uur: kort middaggebed op de Adelbertusakker 
12.30 uur: lunch in een bistro naast de Adelbertusakker 
13.30 uur: terug (lopen/auto) naar de abdij 
14.00 uur: deelname aan de rondleiding door de abdij en abdijwinkel 
15.00 uur: vrije tijd (gelegenheid ook om de abdijwinkel te bezoeken) 
16.00 uur: samenkomst als groep buiten of in een ruimte binnen 
17.00 uur: avondgebed in de abdijkerk 
17.30 uur: vertrek naar huis 
18.15 uur: terug in Ouderkerk  
 
De Adelbertusakker in Egmond-Binnen 
Aan de rand van de duinen bij Egmond-Binnen ligt de 
Adelbertusakker. Vernoemd naar de heilige Adelbert 
die in de Vroege Middeleeuwen als predikant in deze 
streek het geloof onder de heidenen kwam brengen.  
Na Adelbert’s dood werd hij begraven op de akker, 
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alwaar de inheemse bevolking waarschijnlijk lang voor de komst van Adelbert 
hun doden vereerden en misschien ook ter plaatse begroeven. Op deze akker 
stond in de Vroege Middeleeuwen een houten kerkje. Meer dan twee eeuwen 
later had een non uit Hallum (de naam van Egmond-Binnen in middeleeuwse 
tijden) een opmerkelijke droom. Het was meer een opdracht, maar dan van 
hogerhand. Deze luidde dat Adelbert in de kapel van de abdij zou moeten 
worden herbegraven. Zo gedroomd, zo gedaan. Het graf van Adelbert werd 
geopend en de beenderen in processie naar de nieuwe verblijfplaats gebracht. 
Toch was het verhaal daarmee niet afgelopen. Op de plek waar men had 
gegraven, ontsprong – wonder boven wonder – een waterbron. En de bron 
bleek geneeskrachtig te zijn. Adelbert heeft dus zelfs na zijn dood nog voor 
wonderen gezorgd. Een bezoek aan de Adelbertusakker nodigt uit tot 
bezinning. 

 

Bedevaart naar Kevelaer 2017 
 

Vanuit de regio’s Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, 

Volendam en West-Friesland wordt van maandag 3 t/m 

woensdag 5 juli een bedevaart gehouden naar Onze 

Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid 

door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van 

Teijlingen, Jan van der Plas, Eugène Jongerden, Deken Eduard Moltzer en 

neomist Anton Goos. Gaat u met ons mee?  

 

Dit jaar is het 375 jaar geleden dat Kevelaer bedevaartplaats werd. In 1642 

hoorde Hendrick Busman een stem hem zeggen: “op deze plek een kapelletje 

te bouwen.” Onder haar titel ‘Troosteres van de Bedroefden’ heeft Maria de 

eeuwen door vele mensen, vooral uit de Nederlanden (waar je in de 

Republiektijd niet katholiek mocht zijn), bemoedigd en getroost met haar 

moederlijke nabijheid. Daarom bezoeken we op de terugreis de unieke 

tentoonstelling ‘Maria’ in het Catherijneconvent (Utrecht) als extraatje voor 

dit jubeljaar voor Kevelaer. 
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Op 3 juli a.s. wordt vertrokken vanuit o.a. Amstelveen. 

Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en 

intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan Maria 

wordt aangeboden. Deze eerste dag wordt afgesloten 

met een sfeervolle lichtprocessie over het plein rond de 

Genadekapel. Op dinsdag wordt ’s ochtends de kruisweg 

overwogen en is er ’s middags volop aandacht voor onze 

gebeden tot Maria met het rozenkrans bidden en een 

Maria-uurtje. 

‘s Avonds is er een mooie Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest 

van de basiliek van Kevelaer. Op de laatste dag sluiten we af met een 

afscheidsviering. Op de terugreis maken we een tussenstop in Utrecht voor de 

Mariatentoonstelling. Aan het begin van de avond bent u weer thuis. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact 

opnemen met: pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464), Dea Broersen  

(06-25021417) of mail naar: kevelaerbedevaart@outlook.com 

 

 

 

Lopers voor parochiebladen ‘de 

Brug’ en ‘Spirit’ gezocht  
 

Voor de volgende wijken zijn we op zoek naar nieuwe lopers die 5x per jaar 

het parochieblad in deze wijk kunnen bezorgen. Het gaat om: wijk 

Oostermeerweg en Ronde Hoep Oost vanaf de woonarken tot de kerk.  

(mogelijk te splitsen), wijk Reinier Noomstraat en Jan de Beijerhof en wijk R. 

van Rijnweg en de flats. Graag uw reactie naar urbanusparochie@xs4all.nl  
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Iedereen is gelijk, maar niemand hetzelfde 
 

Aanslagen in Berlijn, Brussel, Londen en Parijs, 

Het maakt ons bang, en brengt ons van de wijs 

De wereld gaat er aan kapot en velen hebben verdriet 

Mensen krijgen angst om leuke dingen te doen, dat willen we toch niet? 

 

Als er nooit meer een morgen zou zijn, en de zon viel in slaap met de maan 

Heb je enig idee wat het met je zou doen als je nog maar een dag zou bestaan? 

Wie kan je wel en niet vertrouwen? 

Van wie kan je wel en niet houden? 
 

Wat wil een mens nu liever dan vrede, liefde en vertrouwen 

Om op de mensen om je heen te kunnen bouwen 

Gelukkig is hoop altijd sterker dan angst 

Hoop, eerlijkheid en vertrouwen duren altijd het langst 

Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gebeurtenis zal 

plaatsvinden, iedereen heeft een ander soort hoop, dit kan mensen verbinden 

 

Ik hoop zelf veilig te zijn, geaccepteerd te worden en mezelf te kunnen zijn 

Voor Ieder mens op aarde hoop ik dat oorlog, 

honger en onveiligheid verdwijnt, 

Dat voor ieder mens op deze wereld vanaf morgen de zon weer schijnt 

Morgen zal er vrede zijn en zal de zon ons strelen   

zal de wereld weer een speeltuin zijn waar elk kind rustig kan spelen 

Dit is wat ik hoop, voor elk mens op aarde 

Leven en laten leven, laat een ieder in zijn waarde 

 

Iedereen is gelijk, maar niemand hetzelfde. 

 

(Anne Butzelaar, 14 jaar) 
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In Memoriam Herman de Koning     29-3-2017 
Herman de Koning was een zorgzame vader, die altijd klaar stond voor zijn 

familie en vrienden. Hij heeft heel wat geklust bij mensen. Een nuchtere man 

maar wel met het hart op de goede plaats. Hij heeft veel van de wereld gezien, 

met name ook door zijn werk op de grote vaart als timmerman en door zijn 

baan bij de KLM als beveiliger. Over die tijd bij de KLM vertelde hij graag. Hij 

was heel gedreven in wat hij deed en kon daar helemaal in opgaan. En hij was 

heel precies. Dat blijkt ook uit zijn grote hobby: modelschepen maken. Daar 

heb je veel geduld voor nodig en veel precisie.  

Na de oorlog was het een tijd van ‘niet zeuren maar werken’. Dat heeft hem 

voor een deel ook bepaald. Hij liet niet zoveel emoties zien. Maar op het einde 

van zijn leven kwam dat er toch af en toe uit. Na het overlijden van zijn vrouw 

Riet in 2015 pakte hij in eerste instantie de draad weer goed op. Maar toen 

het in de loop van 2016 met zijn gezondheid niet goed ging, merkte je steeds 

meer dat dat wat met hem deed.  

Hij kon steeds minder en daar had hij het echt moeilijk mee. Toen hij hoorde 

dat er geen genezing meer mogelijk was, was dat echt een klap voor hem. De 

stoere man die hij was veranderde in een hele kwetsbare man, die ook af en 

toe kon huilen. Dat hij rust mag vinden en vrede. En dat het goed mag gaan 

met hen die hij achterlaat. 

 

In Memoriam Rolf Hofmann      13-4-2017 
Twee dagen na de Passion is Rolf Hofmann, zanger bij het koor Elckerlyc, 

plotseling overleden in Bremen. Hij zou de Paasdagen vieren bij zijn dochter 

Daniëlle die in Bremen woont en is daar overleden aan hoge koorts. Op 4 mei 

was zijn uitvaart in Duitsland. Zijn plotselinge overlijden is een enorme klap 

voor de leden van het koor Elckerlyc met wie hij op 12 april nog de Passion 

zong hier in Ouderkerk. Rolf was een zeer gewaardeerd lid van het koor, een 

integere man en een goede zanger. Juist na de intensieve voorbereiding op de 

Passion wordt zijn overlijden des te sterker gevoeld.  
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Na het overlijden van zijn vrouw Everdina vorige jaar heeft Rolf gewikt en 

gewogen of hij na 18 jaar Ouderkerk zou verlaten. Uiteindelijk heeft hij samen 

met zijn dochter Daniëlle besloten om volgend jaar een huis te laten bouwen 

in Bremen op loopafstand van zijn dochter. Hij vertelde dat hij grote moeite 

had om Ouderkerk te gaan verlaten omdat hij hier zoveel had opgebouwd. 

Maar er zou in zijn nieuwe huis voldoende logeerruimte zijn voor zijn vrienden 

uit Ouderkerk. Helaas, het mocht niet zo zijn. We bidden dat God hem mag 

opnemen in zijn vrede en we bidden om kracht voor zijn dochter Daniëlle. 

Moge het eeuwige Licht hem, Rolf, verlichten.  

 

In Memoriam Annie Eitjes – Houweling   26-4-2017 
Zorgzaamheid is een woord dat Annie typeert. Zorg voor haar man die vanaf 

zijn vijfenveertigste ziek thuis was. Zorg voor haar zes kinderen. Ze heeft haar 

leven lang gezorgd, liefdevol gezorgd. En toen de zorg niet meer hoefde 

duurde het niet lang voordat ze zelf zorg nodig had. En die heeft ze gekregen. 

De laatste vier jaar van haar leven is ze goed verzorgd in Theresia. Annie is 51 

jaar geleden vanuit Duivendrecht naar Ouderkerk verhuisd met haar gezin. Een 

ingetogen vrouw, netjes, iemand die zich bovendien helemaal wegcijferde. 

Toen tien jaar geleden haar man Ton overleed kon ze meer doen waar ze zelf 

zin in had. Ze heeft vijf jaar in de Drieburg gewoond maar vanwege haar 

dementie moest ze vier jaar geleden verhuizen naar Theresia. Daar heeft ze 

gelukkig nog een goede tijd gehad, als was het einde wel moeilijk. We hebben 

afscheid genomen van deze zorgzame en lieve vrouw die we toevertrouwen 

aan haar Schepper. 

 

 

De Heer is voor je om je de weg te wijzen. 

De Heer is naast je om je voor gevaren te behoeden 

en je in zijn armen te sluiten 

de Heer is in je om je met vreugde te vervullen 

de Heer is over je om je te zegenen.  
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Contactpersonen Sint Urbanusparochie 

Redactie ‘De Brug’/’Bruggetje’:     redactieurbanusouderkerk@gmail.com 

‘De Brug’ is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x 
per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede 
berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook 
bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan berichten 
vanuit eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te 
nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen. 
 

De nieuwe Brug: 19 juli 2017 

Uiterlijke kopij datum 26 juni 2017.  

Werkgroepen 
 
Raad van Kerken 

 
 
Mw. Linda den Hartog 

 
 
020-496 4759 

Parochiële Caritas/PCI Mw. Isabel Land-dos Santos 020-616 9393 
Bezoekgroep Mw. Hélène van Huizen 020-496 1243 
Jongerengroep Dhr. Paul Liesker 020-644 8097 
1

e
 Communiewerkgroep Mw. Isabel Land-dos Santos 020-616 9393 

Kerkhofbeheer Via secretariaat 020-496 1320 
Websitebeheer Dhr. Ron Korrel rkorrel@kpnmail.nl 

Bloemengroep 
 
Koren 
 
Dirigent 

Mw. Bets Harte  
 
 
 
Dhr. Laurens de Boer 

020-496 4941 
 
 
 
0624-226 872 

Koor Elckerlyc (di-avond) Dhr. Hans Out 020-496 4469 
Sint Caeciliakoor (do-avond) Dhr. Wim Compier 020-496 3146 
Kwetternest/gezinsviering 
(ma-middag) 

Mw. Bets Harte 020-496 4941 

 
Ledenadministratie 

 
Dhr. Jan de Jong 
 

 
020-496 4608 
jongj@upcmail.nl 

Bezorging parochieblad  Dhr. Marcel Schwegler 020-496 5733 
 
Interkerkelijk Stencilbureau 

 
Dhr. Mansvelder 
R.K. Gezellenhuis 

 
020-496 6256  
020-496 1255 
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Opgave intenties 

 

Intentie voor  …………………………………………………………………. (naam) 
 
Intentie tijdens de viering van     .…….. dag,       / /           (datum) 
 
2e intentie tijdens de viering van ……… dag,       / /     (datum)  
 
Opgegeven door …………………………………………………………………. (naam)   
Telefoonnummer …………………………… 06 ……………………. 
Emailadres  ………………………………………………………. 
 
Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipendium” aan te bieden. 
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. 
Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, 
Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, 
NL61 RABO 0351 8018 55 ). Gelieve op de enveloppe te vermelden: Intentie. 
 

Laat je kennen; help onze administratie 
 
Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!  
 
Naam   ……………………………………………………………………….. 

Huidig adres  ……………………………………………………………………….. 

Nieuw adres  ……………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………..... 

Telefoonnummer: ..….…………………………06……………………………………. 

Emailadres:  …………..…………………………………………………………… 

 
Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via 
urbanusparochie@xs4all.nl of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te 
Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige 
namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel. 


