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Sint Urbanusparochie 
Rondehoep Oost 31  

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel 

020- 496 1320 

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl 

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 

mailto:urbanusparochie@xs4all.nl
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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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Uitnodiging 

Presentatie Jubileumboek 

      ‘Urbanus in Ouderkerk’ 

2 

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk 

aan de Amstel wordt er op zondag 26 maart, 15.00 uur een bijzonder boek 

gepresenteerd.  

Wij nodigen u van harte uit om bij deze presentatie aanwezig te zijn. 

 

Plaats: Sint Urbanuskerk, Achterdijk 1, Ouderkerk aan de Amstel 

   

Programma: 

14.30 uur Inloop met orgelspel op het monumentale Vollebregtorgel 

15.00 uur Opening door de vice-voorzitter van het parochiebestuur, Alfred Schwegler 

15.10 uur Presentatie van het Jubileumboek door Jo Blom 

15.45 uur Zang van het Caeciliakoor 

16.05 uur Aanbieding van het boek door diaken-pastor Eugène Brussee 

16.15 uur Hapje en drankje, verkoop van het boek* 

17.00 uur Afsluiting 

 

 * Tijdens de presentatie is het boek verkrijgbaar tegen de speciale prijs van € 10,00. 
 

Aanmelden is gewenst, dat kan via het secretariaat van de Urbanusparochie: tel. 

020-4961320 of email: urbanusparochie@xs4all.nl 
 

Mocht u nadere informatie wensen dan is dit verkrijgbaar bij Yvette Saan,  

tel: 020-4965310, email: ysaan06@gmail.com 
 

Met vriendelijke groet, 

Parochie Sint Urbanus, Ouderkerk aan de Amstel 

  

mailto:urbanusparochie@xs4all.nl
mailto:ysaan06@gmail.com
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Informatie over het boek ‘Urbanus in Ouderkerk’ 
1867: Het begin van de prachtige Sint Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel, een 

kunstwerk van de beroemde architect Pierre Cuypers. Maar de religieuze geschiedenis 

van Ouderkerk gaat veel verder terug dan 150 jaar. In deze jubileumuitgave gaat het 

daarom ook over 1000 jaar kerk-zijn. Een lezerswaardig boek over een rijke 

geschiedenis. In Ouderkerk liggen de religieuze wortels van Amstelveen en zelfs van 

Amsterdam. 

Verschillende religieuze ontwikkelingen komen aan bod, zowel van de tijd dat de 

katholieken ‘ondergronds’ moesten als de katholieke emancipatie en de vernieuwing 

van het Tweede Vaticaans concilie, steeds vanuit het perspectief van Ouderkerk. 

Vanwege het 150-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw is er veel aandacht voor 

de monumentale kerk, de klokken, de koren, het prachtige Vollebregtorgel en het 

parochieleven. Het voorwoord komt van deken Ambro Bakker en burgemeester Mieke 

Blankers-Kasbergen. 

      

Het boek is verkrijgbaar 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. 

 

150 jaar Sint Urbanuskerk goed van start 
Zondag 15 januari is de aftrap gegeven van ons 150-jarig jubileum van onze 

Sint Urbanuskerk. De kerk was goed gevuld en bisschop Hendriks ging de 

viering voor. Ook het pastoraal team en oud pastores waren aanwezig. Een 

viering die voor veel mensen een feest van herkenning was, met alle rituelen, 

gebeden en gezang. De koren zongen uit volle borst en het Vollebregtorgel liet 

zich horen. Ook de nieuwe altaar tafel werd ingezegend. Kortom een 

geslaagde viering dat als thema ‘Geest van de liefde’ had meegekregen. 

Ook de maand februari ligt achter ons. Koor ’t Kwetternest heeft vele ouderen 

met hun gezang verrast tijdens de lunch en de high tea die werd aangeboden 

aan de alleengaande ouderen op 15 februari. Een klein feestje dus. Alle foto’s 

en verhalen leest u terug op de website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 

 

http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
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Vanuit het Parochiebestuur 
Alfred Schwegler 

 

Het is in de huidige tijd niet meer vanzelfsprekend, dat men weet wat een 

parochie is. Er wordt echter veel over de parochie en haar bestuur gesproken, 

waardoor het zinvol is om met elkaar vast te stellen wat parochie-zijn nu is en 

inhoudt. We hebben een goede tekst gevonden op de website van Lucepedia, 

de Digitale theologische encyclopedie (https://www.lucepedia.nl) en willen 

deze graag met u delen. 

“De parochie is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, de kleinste 

entiteit binnen de RK Kerk. Deze geloofsgemeenschap komt zichtbaar samen in 

een kerkgebouw en kent tal van andere activiteiten waar mensen elkaar 

ontmoeten, zoals diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.  

In de RK Kerk is de parochie als kleinste entiteit van plaatselijk geloof, dicht bij 

de mensen, herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk. De parochie is niet alleen 

een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht. 

Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het 

Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie. Dit reglement geeft 

aan welke onderdelen, organen, een parochie kent, en hoe zij met elkaar 

samenwerken. Elke parochie heeft een pastoor, of iemand die hem vervangt, 

en een bestuur. Daarnaast kan een parochie mensen in dienst hebben 

(pastorale beroepskrachten, kerkmusici, kosters, en andere medewerkers) en 

organen hebben (een parochievergadering, een pastorale raad, commissies en 

werkgroepen). Parochies bezitten vaak onroerend goed, en beheren een of 

meer begraafplaats, kerkgebouwen en pastorieën, parochiehuizen en grond. 

…… 

De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, 

oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar als voorafgaand en 

noodzakelijk element aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw. Waar geen 

gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren. Door organisatie, 

ledenregistratie en pastoraat wordt aan deze gemeenschap vorm gegeven”. 

https://www.lucepedia.nl/
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En daar staan wij als parochiebestuur in Ouderkerk dus voor; het faciliteren 

van, het behouden en opbouwen van een geloofsgemeenschap, nu, en voor 

de verre toekomst. 

 

Ons jubileumjaar 2017 is begonnen met een feestelijke vormselviering en de 

komst van de hulpbisschop op 15 januari. Komende maand is de presentatie 

van het Jubileumboek en komt er een uitvoering van de Passion in april. Het 

hele jaar door zal er gevierd worden. 

 

Rondom de festiviteiten is er ook ruimte en gelegenheid om met elkaar in 

gesprek te raken, over de drie taken van de parochie, zoals hier boven 

beschreven en daarbij over de ontwikkelingsplannen. Na de bijeenkomst van 

22 maart 2016 is er namelijk veel gebeurd. Naar aanleiding van de toenmalige 

plannen zijn 73 zienswijzen binnengekomen. Daarnaast zijn de plannen 

besproken met de verschillende organen binnen de parochie en met mensen 

van buiten de parochie. Ook de gemeente speelt een belangrijke rol.  

Tenslotte is er natuurlijk gecommuniceerd met Mooi Noord Holland. 

Er zijn gedachten, adviezen en verzoeken uit naar voren gekomen. 

Dit alles heeft gezorgd voor een proces van aanpassingen. Aanpassingen welke 

in verschillende stappen hebben plaatsgevonden. Om de aangepaste plannen 

makkelijk en snel te kunnen delen, is er nu een link naar een website waar de 

documenten ingezien/gedownload kunnen worden. U bent van harte 

uitgenodigd hier een kijkje te nemen. Via http://rcurbanuscampus.nl komt u 

op de site. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze vragen en verzoeken 

achterlaten bij het parochiesecretariaat. Iemand van het parochiebestuur zal 

dan contact met u opnemen.  

 

Het parochiebestuur heeft tevens een communicatieplan voor 2017 opgesteld. 

De verschillende groepen die actief zijn, zullen in de komende week een 

uitnodiging ontvangen of hebben deze al ontvangen. 
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Voor 2017 is er dus een volle agenda, maar dat hoort ook bij een levende 

parochie, bij een levende gemeenschap! 

Want de parochie van de H. Urbanus in Ouderkerk leeft; met een grote groep 

vormelingen en eerste communicanten, met mensen die op latere leeftijd 

katholiek willen worden, met zorg voor de samenleving door middel van 

caritas, maar ook met een toekomstige uitbreiding van de begraafplaats en 

een nieuwe gemeenschapsruimte. 

 

Actie Kerkbalans 
Eind januari heeft u een envelop in de brievenbus gevonden 

ten behoeve van actie Kerkbalans. ‘MIJN KERK IN BALANS’  

is de slogan van de actie Kerkbalans 2017. 

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar.  

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons,  

aan de wereld waarin wij leven . 

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft.  

Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.  

Het geld dat u geeft, is een investering. Een investering in de kerk van nú en van 

morgen.  

Een investering in u zelf en de generaties die nog komen. Doet u mee?  

U kunt uw kerkbijdrage overmaken naar: NL 40 RABO 0351 8062 10 onder vermelding 

van Actie Kerkbalans 2017. Hartelijk dank! 

 

 

Hieronder vindt u het overzicht m.b.t. giften en opbrengsten van collectes van 2016. 

Hartelijk dank voor uw gaven. 

 

 

Collecte t.b.v. Kerkenwerk € 18.647,42 Collecte t.b.v. Wereldmissiedag € 270,75

Collecte t.b.v. Verlichting € 5.449,42 Collecte t.b.v. Nat. jongerencollecte € 104,75

Collecte t.b.v. Vastenactie € 220,00 Collecte t.b.v. De oecumene € 104,85

Collecte t.b.v. Voedselbank € 543,13 Collecte t.b.v. PCI Kerstactie € 1.724,28

Collecte t.b.v. Roepingenzondag € 128,52 Collecte t.b.v. PCI Bondeko € 330,10

Collecte t.b.v. Ned. Missionaris € 513,33 Giften algemeen:     € 525,00

Collecte t.b.v. PCI € 125,50 Giften t.b.v. onderhoud (incl nissen) € 13.299,79

Collecte t.b.v. Miva € 171,20 Giften t.b.v. verlichting: € 6.097,31
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Naar jezelf durven kijken 

Pastoraal woord 
Pastor Eugène Brussee 

 

De nieuwsberichten over mensen 

als president Trump, van wie veel 

mensen vinden dat hij niet goed 

bezig is, kunnen er toe leiden 

vooral met anderen bezig te zijn, 

hoe zij leven of doen. Maar de 

voorbereidingstijd op weg naar 

Pasen nodigt ons uit juist naar 

onszelf te kijken en tot grotere 

innerlijke vrijheid te komen. 

Jezelf dingen ontzeggen kan helpen 

om tot die innerlijke vrijheid te 

komen. Ik leg bewust de nadruk op 

de innerlijke vrijheid die verbonden 

is met jezelf iets ontzeggen. Want 

het is geen doel op zich om te 

vasten. Daarom kunnen we daar in 

deze tijd naar eigen inzicht 

invulling aan geven en nagaan:  

wat helpt mij om meer ruimte te 

creëren in mijzelf, in mijn eigen 

leven? 

En als er ruimte komt in jezelf, dan 

komt er vaak ook meer ruimte voor 

bezinning en voor de mensen om 

je heen en misschien ook wel voor 

het gesprek met God.  

 

Want daar komen we soms niet 

aan toe door ons drukke leven of 

door alles wat er om ons heen 

gebeurt dichtbij en veraf. 

Als er wel ruimte komt in onszelf 

voor bezinning kunnen we eerlijk 

zien wat er goed gaat en ook wat 

er fout gaat in ons leven. Niet voor 

niets is er in de kerk een gewoonte 

om voor het grote feest van Pasen 

schoon schip te maken door 

vergeving te vragen voor wat je 

fout hebt gedaan.  

 

Eigenlijk brachten de vormelingen 

me opnieuw bij dit belangrijke 

thema van vergeving. In de  

voorbereidingsbijeenkomsten op 

het vormsel, in de tweede helft van 

2016, gaven ze zelf aan dat de 

vraag om vergeving in het Onze 

Vader er als belangrijkste zin uit 

sprong. Dat vond ik opvallend. 

We bidden in het Onze Vader: 

‘Vergeef ons onze schuld zoals ook 

wij aan anderen hun schuld 

vergeven’. Of, in de nieuwe 

vertaling van het Onze Vader: 
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‘vergeef ons onze schulden, zoals 

ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren’.  

 

 

Dat woord ‘schuldenaren’ klinkt 

niet zo vertrouwd.  

Maar het benadrukt dat het om 

mensen gaat: we vergeven mensen 

en proberen de relatie te 

herstellen. Tenminste, daar bidden 

we om, wetende dat we zelf ook 

vergeving nodig hebben. 

 

Nou is vergeving misschien niet 

voor iedereen een populair thema. 

Vooral niet als je de ervaring hebt 

dat je moést biechten, 

bijvoorbeeld, of als er al teveel 

aandacht uitging naar je eigen 

zondigheid. Maar als we eerlijk 

zijn, dan geldt voor ieder van ons 

dat we niet altijd alles goed doen 

en dat het soms zinvol kan zijn 

vergeving te vragen en een nieuwe 

start te maken. 

 

De jongeren die zich op hun 

vormsel voorbereid hebben, 

voelden aan hoe belangrijk 

vergeving kan zijn. Maar misschien 

is daarbij het besef dat je niet alles 

goed doet, nog belangrijker. Dat 

maakt je ook wat milder ten 

opzichte van een ander en kan je 

ervan weerhouden te snel met een 

oordeel klaar te staan. Met een 

mooi woord heet dat: 

barmhartigheid. 

 

 

Een greep uit het cursus- en bezinningsaanbod 2016 / 2017 
 
Huwelijksvoorbereiding 2017 
In drie avonden gaan we inhoudelijk in gesprek over onderwerpen van het 
huwelijk, stellen met elkaar en ook samen met andere stellen. Onderwerpen: 
Man en vrouw in de Bijbel, liefde en persoonlijkheid, zelfgave, sacrament van 
het huwelijk, goede en kwade dagen, een eigen gezin. 
 

Locatie             Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31 
Data: Drie woensdagen: 19 april, 3 mei en 17 mei.  
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur. 
Begeleiding:  Pastor Eugène Brussee  
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Info/opgave: Pastor Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320. 

 
Urbanus Lunchtijd Concerten  
 
Op vrijdag 24 maart (12.30 uur) wordt het eerste Urbanus Lunchtijd Concert 
van het seizoen 2017 gegeven in de St Urbanuskerk te Ouderkerk aan de 
Amstel door Eric Jan Joosse (orgel en vleugel) en Suzanne Arends (dwarsfluit).  
Op het programma staan de volgende werken:  
J. S. Bach: Sonate (dwarsfluit & Vollebregtorgel);  
John Rutter: Suite Antique (dwarsfluit & vleugel) ; 
Johannes Donjon: Tendre Souvenir (dwarsfluit & kistorgel). 
 
Suzanne Arends studeerde fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en het Conservatorium van Utrecht. Ze volgde tijdens 
haar studie verscheidene masterclasses in Nederland en 
Europa. Tegenwoordig treedt Suzanne regelmatig op in 
diverse bezettingen. 
Eric Jan Joosse studeerde orgel en kerkmuziek aan het 
Sweelinck Conservatorium Amsterdam en koordirectie aan 
het Utrechts Conservatorium. Eric Jan is cantor-organist van 
de Amstelkerk in Ouderkerk a/d Amstel, vaste repetitor van C.O.V. Amicitia 
Uithoorn en dirigent van het Franz Liszt Kamerkoor en de Amstelland Cantorij. 
 
Het volgende lunchtijdconcert zal gegeven worden op vrijdag 21 april  (12.30 
uur) door Laurens de Boer (piano) en Wiebe Pier Cnossen (bariton). 
Op het programma staan delen uit Natalon van Simeon ten Holt en een keuze 
uit de Silent Songs van Valentin Silvestrov. 
 
Het eerstvolgende zondagmiddagconcert vindt plaats op 21 mei (15.30 uur) 
Het zal gegeven worden door het bekende duo Carel Craayenhof (bandoneon) 
en Juan Pablo Dobal (piano). Het programma zal op een later tijdstip bekend 
worden gemaakt. 

   
Na afloop van elk concert is er een deurcollecte 
om de onkosten te dekken. 
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Vastenproject 2017 
 
Vasten doe je niet voor jezelf 
Menigeen zal het herkennen: je neemt je het een en ander voor, afvallen, 
minder eten, stoppen met roken, geen of minder alcohol drinken, om maar 
een paar dingen te noemen die mensen als vasten zien. Je moet je onthouden 
van iets dat je leuk of lekker vindt en dat is soms verdraaid moeilijk. Vasten is 
heel moeilijk vol te houden, zei de heilige Augustinus al. Maar hij voegt er iets 
aan toe: “Tenzij je het combineert met het doen van gerechtigheid en met 
bidden, dan krijgt het vasten vleugels”. En de kerkvader waarschuwt ons. “Als 
je alleen vast voor jezelf, moet je het geen vasten noemen, maar gierigheid”. 
De zin van vasten ligt juist in de samenhang met het doen van gerechtigheid 
en met bidden. Of in de combinatie van soberheid, solidariteit en spiritualiteit. 
Voor Jezus horen vasten, aalmoezen geven en bidden onlosmakelijk bij elkaar. 
Alle drie moet je doen met de nodige deemoed en niet om gezien te worden 
en je erop voor te laten staan. 
Vasten doe je om je relatie met God vorm te geven en te verdiepen. Vasten 
doe je daarom niet alleen voor jezelf. Vasten doe je ook voor anderen, voor 
een betere relatie met medemensen. Door te vasten voor je zelf, voor anderen 
en voor de wereld vast je ten diepste voor God. 
 
De werkgroep Missie Ontwikkelings Werken Amstelland (MOWA) sluit zich in 
2017 aan bij de landelijke Vastenactie ‘Eilanden van Hoop’ in San Salvador 
(Midden-Amerika). In het parochieblad Spirit treft u hierover informatie aan. 
U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage voor deze actie te 
deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, of over te maken 
naar bankrekening:  
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA  Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’.                                            
 
Werkgroep Missie Ontwikkelings Werken Amstelland   
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Kerstcollecte 2016 
 
De kerstcollecte was afgelopen keer voor drie goede doelen. Dat waren: De 
Regenbooggroep in Amsterdam, De Kruispost in Amsterdam en De Stichting 
Derde Wereld Hulp van Margreet van Coeverden (SDWH). 
De opbrengst was € 1800,-! 
Er is 2 x € 450,- overgemaakt naar respectievelijk de Regenbooggroep en de 
Kruispost. En er is € 900,- overgemaakt naar de SDWH  
Namens de goede doelen hartelijk dank voor Uw bijdrage.  
Mocht U nog iets willen doneren dan vindt U het rekeningnummer van de PCI 
voorin De Brug. Onze penningmeester zorgt ervoor dat het goed terecht komt. 
 
Hier zijn nog enkele foto's van de blije kinderen uit Tulip Garden in India, 
gestuurd door Margreet van Coeverden, van afgelopen kerst. 

Collecte in natura op Palmzondag 
De collecte in natura die traditiegetrouw op Witte Donderdag wordt gehouden 
ten behoeve van de Voedselbank in Diemen, is dit jaar verplaatst naar 
Palmzondag! 
Dus op Palmzondag kunt u goederen inleveren in de Kerk. Liefst houdbare 
goederen en geen non food producten. Later die zondag zullen de producten 
worden afgeleverd bij de Voedselbank in Diemen. 
 
Namens de PCI hartelijk dank voor Uw steun. 
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Veertigdagentijd 2017 
Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten. 

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

 

‘MET PASSIE OP WEG NAAR PASEN’ 

De veertigdagen zijn een cadeautje, bedoeld om op adem te  komen. Een 

periode van stil staan bij het wezenlijke van je leven, bij datgene waar je het 

voor doet en dat toch soms zo makkelijk vergeten wordt in de drukte en vaart 

van alle dagen van onze chaotische wereld. Hieronder een gedicht als leidraad 

van de Syrische woestijnmonnik uit de 7de eeuw n.c. Isaac van Ninivé,  

 

Het geschenk van de stilte 

Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk 

beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen.  

Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets dat ons tot het zwijgen aantrekt.  

Dat God je het gevoel mag schenken van dat iets, dat uit de stilte geboren wordt! 

 

Naast het wekelijkse woensdagochtend (hele jaar door) en de meditatieve –

stilte bijeenkomsten in onze beide kerken (van september tot Pasen), 

organiseren we in de veertigdagentijd een speciaal bezinnend programma.  

Het Oecumenisch woensdagochtendgebed. Vanaf 8.30 uur is de deur van de 

kerk open, 8.45 uur begint het gebed tot 9.00 uur. We hopen dat u ook dit jaar 

de tijd neemt om op adem te komen met hart en ziel, gun het uzelf! 

Een goede tijd gewenst, de beide pastores, Eugène Brussee en Jos de Heer. 

 

Woensdag 1 maart: Oecumenische viering van Aswoensdag in de  

St. Urbanuskerk. Aanvang 19.30 uur (voorgangers Eugène Brussee en Jos de 

Heer). Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Het bijzondere van de 

Aswoensdag in de rooms-katholieke traditie is het zogenaamde ‘askruisje’ 

halen. De as is symbool voor ‘stof’: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren 

(Genesis 3:19). Ze herinnert ons aan het feit dat ons leven broos en afhankelijk 
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van God is en dat we geroepen zijn uit de adem Gods te leven. Want uit het 

stof van de aardbodem zijn we gevormd door God en juist doordat God de 

levensadem ons in de neus blies, leven we (Genesis 2:7).   

De as wordt gemaakt door verbranding van de palmtakken die in het vorige 

jaar op Palmzondag gebruikt zijn om Jezus’ intocht in Jeruzalem te vieren. De 

dienst is een boeteviering. We worden genodigd naar voren te lopen om een 

askruisje op ons voorhoofd te ontvangen als teken van vergeving naar hoopvol 

perspectief, van oud naar nieuw leven. 

Tevens kunnen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop we kunnen en 

mogen schrijven wat we letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de 

veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en 

kleinmaken. Zo kunnen we ruimte maken voor datgene wat écht is.   

 

Woensdag 29 maart: Passieconcert in de St Urbanuskerk.  

Aanvang: 20.00 uur gegeven door de Amstellandse Cantorij (o.l.v. Eric Jan 

Joose en Susanne Brussee (sopraan) en Laurens de Boer (piano, orgel). 

Programma wordt later bekend gemaakt. 

 

Woensdag 5 april: Sobere maaltijd en Beeldmeditatie. 

Pastorie St. Urbanuskerk: Aanvang 18.30 uur (Cuyperskamer). 

Deze maaltijd zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., zijn 

bestemd voor de jaarlijkse Vastenactie.  U bent van harte welkom om uw 

maag en hart te laten vullen! U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier 

achterin beide kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl 

Met aansluitend een meditatieve bijeenkomst: 

St. Urbanuskerk: 20.00 uur: Beeldmeditatie op ‘het lam Gods’, Eugene Brussee 

en Jos de Heer. 

 

Maandag 10 april, dinsdag 11 april in de Amstelkerk 

Vesper in het kader van de Stille Week (duur half uur). Aanvang 19.30 uur  

Woensdag 12 april ‘The Passion’: overwin het kwade door het goede’, 

aanvang 20.00 uur op ’t Kampje. 
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The Passion van Ouder-Amstel. 

 

Op woensdag 12 april om 20.00 uur, twee dagen voor Goede Vrijdag, voert 

koor Elckerlyc samen met heel veel dorpsgenoten een bijzonder project uit op 

het Kampje in Ouderkerk: The Passion van Ouder-Amstel. 

Het koor maakt een geheel eigen versie van het verhaal over Jezus’ leven en 

dood, dat berust op drie pijlers: Een verteller die het verhaal vertelt vanuit ons 

eigen, hedendaags perspectief met al z’n vragen, twijfels, cynisme en humor. 

Deze rol heeft Nicolette Kluiver op zich genomen. De liedjes die het verhaal 

vertellen vanuit de emotie en zo de verteller van een diepere laag voorzien. 

Projecties, van tevoren verzamelde- of gemaakte beelden (foto, video, 

collages), die het verhaal en de teksten van de liedjes ondersteunen, gemaakt 

door Stijn Out. 

Door de betrokkenheid en medewerking van vele ingezetenen van Ouder-

Amstel  komt het verbindend karakter als een van de doelen van dit project tot 

uiting. Zo is het verhaal geschreven door pastor Eugene Brussee en dominee 

Jos de Heer. De liedjes zijn daarop afgestemd en gekozen door leden van koor 

Elckerlyc en dirigent Laurens de Boer. De begeleidingsband staat onder leiding 

van Edwin Saan. Ingeborg Nijboer van dansschool DCF Ouderkerk zal met haar 

leerlingen een paar scenes met dans verzorgen. Leerlingen van verschillende 

basisscholen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar worden betrokken bij het 

dragen van het lichtkruis.   

We vinden dat de uitvoering voor iedereen, kerkelijk of niet, interessant moet 

zijn. Mensen moeten vrij zijn het verhaal op hun eigen manier te beleven en te 

interpreteren. De liedjes zullen in een programmaboekje van tevoren 

verspreid worden, om daarmee te voorkomen dat de inhoud verloren gaat.  
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Wij hebben 2 solisten; Jenny van de Wateringen, een echte Ouderkerkse en 

Mario Raadwijk die we kennen van de Vormselviering op 8 januari. Mario gaat 

nog een dienst voorbereiden met onze jongeren. Beide solisten hebben mee 

gedaan met The Voice of Holland.  

De spanning wordt bij het koor al aardig opgevoerd. Zo zijn er extra repetities  

en onder leiding van Venise Bruins wordt er aan de choreografie gewerkt. De 

regie staat onder leiding van Agneet Dirkmaat. Zij heeft in het verleden altijd 

Villa Felderhof geregisseerd.  

Voor de uitvoering is natuurlijk ook een podium, licht en geluid nodig, de 

productie van programmaboekjes, auteursrechten van de beelden en de 

liedjes etc. Op dit moment is er € 12.000.- opgehaald maar dat dekt de kosten 

nog niet. Wanneer u wilt, kunt u uw bijdrage nog steeds overmaken op 

banknummer: NL 11 RABO 0313185212 t.n.v. Stichting promotie Ouder-

Amstel ten behoeven van de Passion. 

 

‘Maar de stilte, dat is een tweestemming lied, 

waarin God en de mens elkaar raken’ 

Guillaume van der Graft 
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Agenda maart, april en mei 2017 
 

Week 09 

Wo 01 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 

  12.00 uur Parochiebladen De Brug en Spirit verzendklaar 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  19.30 uur Oecumenische Aswoensdagviering in de Urbansukerk 

met Sint Caeciliakoor.  
Voorgangers: diaken E. Brussee en dominee J. de Heer 

Zo 05 ma 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger is pastor J. Stam 
1

e
 zondag van de Veertigdagentijd 

 

Week 10 

Wo 08 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Za 11 ma 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 
Zo 12 ma 10.00 uur Woord&Communieviering met ‘t Kwetternest 

Voorganger is diaken E. Brussee 
2

e
 zondag van de Veertigdagentijd 

 

Week 11 

Di 14 ma 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer 

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

Zo 19 ma 10.00 uur Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor 
Voorganger is pastor J. Adolfs 
3

e
 zondag van de Veertigdagentijd 

 

Week 12 

Wo 21 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk 

Do 22 ma 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding  
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 

Za 25 ma 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 
Zo 26 ma 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 

Voorgangers: pastoor A. Bakker/ diaken E. Brussee.  
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4
e
 zondag van de Veertigdagentijd 

  15.00 uur Boekpresentatie ‘Urbanus in Ouderkerk’ over 150 jaar 
Sint Urbanuskerk in de Urbanuskerk.  
Inloop vanaf 14.30 uur 

 

Week 13 

Wo 29 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk 

Zo 02 apr 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger is pastor G. van Tillo 
5

e
 zondag van de Veertigdagentijd 

 

Week 14 

Wo 05 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op adem komen: meditatie in de Urbanuskerk 

Za 08 apr 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 09 apr 10.00 uur Palmzondag viering met ’t Kwetternest 
Voorgangers: pastor ? en diaken E. Brussee 
Inzameling in natura voor de Voedselbank  

 

Week 15 

Di 11 apr 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer 

Wo 12 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur The Passion van Ouder-Amstel op het Kampje 

Do 13 apr 19.30 uur Witte Donderdagviering met koor Elckerlyc 
Voorgangers: pastor G. van Tillo en diaken E. Brussee 

Vr 14 april 15.00 uur Kruiswegviering met ’t Kwetternest 
Voorganger is diaken E. Brussee 

  19.30 uur Kruishulde met het Sint Caecilia koor. 
Voorgangers: pastor G. van Tillo en diaken E. Brussee 
Er is gelegenheid om bloemen bij het kruis te leggen. 

Za 15 apr 22.00 uur Paaswake met koor Elckerlyc 
Pastor G. van Tillo/ diaken E. Brussee 

Zo 16 apr 10.00 uur Hoogfeest van Pasen met Sint Caeciliakoor 
Voorgangers: pastor G. van Tillo en diaken E. Brussee 

 

Week 16 
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Wo 19 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

Do 20 apr 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding  
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 

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

Zo 23 apr 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger is diaken E. Brussee 
Kindernevendienst. 1

e
 zondag van Pasen 

 

Week 17 

Wo 26 apr 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

Zo 30 apr 10.00 uur Eucharistieviering met gastkoor: De Duif 
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 
2

e
 zondag van Pasen 

 

Week 18 

Wo 03 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
Zo 07 mei 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger is pastor G. van Tillo 
3

e
 zondag van Pasen 

 

Week 19 

Wo 10 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

Za 13 mei 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo  
Zo 14 mei 10.30 uur 1e Communieviering met ‘t Kwetternest 

Voorgangers: pastoor-deken A. Bakker en diaken E. 
Brussee. 4

e
 zondag van Pasen 

 

Week 20 

Wo 17 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  12.00 uur Parochiebladen De Brug en Spirit verzendklaar 

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

 

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

de website of in het twee wekelijk “Bruggetje’ 
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Gezinsvieringen 

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

 

 

 
 
 

Zondag 12 maart om 10.00 uur  

--2e vastenzondag-- 

Pastor E. Brussee gaat in deze vieringen voor.   

*** 
Zondag 26 maart om 10.00 uur Kindernevendienst.  

De kinderen worden uitgenodigd om tijdens 

deze nevendienst Palmpaasstokken te komen maken.     

*** 

9 april PALMZONDAG 

Voorganger  Pastor E. Brussee  

Alle kinderen worden uitgenodigd om met hun zelfgemaakte 

Palmpaasstok mee te lopen in de paasprocessie in de kerk.     

In deze viering worden de communicanten voorgesteld 

en is er een inzameling in natura voor de voedselbank. 

***  

 KRUISWEGVIERING   

Op Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur  

herdenken wij in de kerk het lijden en sterven van Jezus, 

Het is een kruiswegviering voor kinderen en volwassenen. 

*** 
 

Zondag 14 Mei 10.30 uur 

Eerste Heilige Communieviering. 

In deze viering gaan  

Pastoor A. Bakker en Pastor E. Brussee voor. 
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Zondag 14 mei a.s. in de St. Urbanuskerk 

Eerste Heilige Communie 

10.30 uur 
 

In deze feestelijke viering zullen een aantal kinderen 

de Eerste Heilige Communie ontvangen. 

Pastoor-deken A. Bakker en pastor E. Brussee 

gaan in deze viering voor en o.l.v. Laurens de Boer 

zal ’t Kwetternest de muzikale bijdrage verzorgen. 

 

In acht bijeenkomsten gaan de  

Kinderen op een speelse wijze  

‘door de poort’ 

naar het land van God... 

waar iedereen welkom is; 

waar niemand wordt buitengesloten; 

waar om vergeving wordt gevraagd. 

Een land ... 

waar samen wordt gegeten; 

waar samen wordt gedeeld; 

waar nog veel meer wordt beleefd! 

Ook de ouders gaan een aantal keer 

‘door de poort’ om zich samen met hun 

kinderen voor te bereiden op de Eerste Communie. 

 

U bent allen van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. 

 

Namens de communiewerkgroep wensen wij de kinderen 

en hun ouders een hele mooie en fijne dag toe. 
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Communie woordzoeker 

Zoek de woorden in de tekst 

op in de puzzel. Horizontaal, 

verticaal of diagonaal. Streep 

ze door en vorm met de 

overgebleven letters een zin... 

_ __ __   __ __ ____ __ __   __ 

__   __ __ __ __ __ ____ __ __ 

__ __ __ __ __  ___ ___ ___ _? 

 

 

  

C K O N D J I M K R E K 

H J E J O E N O O I K E 

R G J I O Z I E T N E I 

I F N W R U T S P E E L 

S O E I B S I R O R I O 

T O S T D R A E O E N H 

U L C O A J T M D D U T 

S E M H U N I I E N M A 

E G C B I J E W G I M K 

O U E I T S O H N K O N 

E V O R M S E L S I C D 

T N E M A R C A S O E N 

Brood  Inwijding 

Christus Jezus 

Communie Katholiek 

Eucharistie Kerk 

Gedoopt Kinderen 

Geloof  Sacrament 

Hostie  Vormsel 

Initiatie  Wijn 

Kleur je mee? 
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Nieuws van het Kofschip 
 
Zoals de vorige keer al werd beschreven, werken wij op Het Kofschip met de 
catechesemethode Hemel en Aarde. De afgelopen periode was het thema: Het 
Unieke en soms Bijzondere Geluid van je Stem. 
Voor alle groepen waren er lessen waarin kinderen experimenteren met het 
maken van allerlei klanken met hun stem. Met je stem kan je gevoelens 
oproepen, uiten en delen. Dit lieten wij de kinderen ervaren door hen 
poppenkastverhaaltjes te laten spelen. 
 
Zingen is ook een heel bijzondere manier om je stem te laten horen, en samen 
zingen geeft dat nog iets extra's. Kinderen hebben kennis gemaakt met 
bijzondere vormen van samenzang, o.a. Gregoriaanse muziek. 
Ook hebben wij aandacht besteed aan Bijbelverhalen waarin mensen de stem 
van God hoorden, zoals het verhaal van Saulus die door de stem werd 
bekeerd. Wij hebben enkele gedichten met de kinderen besproken, zoals het 
gedicht over "ziek zijn". 
 
Zing je mij in slaap vandaag 
Ik voel me niet zo fijn 
Ik heb het koud van binnen 
En mijn buitenkant doet pijn. 
 

Ik wil wel iets drinken 
Maar ik heb geen zin in eten 
Zing je mij in slaap vandaag? 
Dan ben ik morgen beter. 

Tot zover nieuws van Het Kofschip. 

 

Nationale voorleesdag op Het Kofschip 25 januari 2017 

Juf Lisette Poppe, cultuur coördinator en godsdienst juf van basisschool 'Het 

Kofschip’, had mij gevraagd, om de kinderen van haar school, voor te lezen uit 

mijn zelf geïllustreerde en zelf geschreven Platenbijbel. Het boek heet: ‘De 

Bijbel, een helder verhaal in woord en beeld’.  

Dit is een boek met 100 kleurige platen, daar naast de tekst met uitleg van de 

bekendste verhalen uit de Bijbel, in eenvoudig Nederlands geschreven.  

Deze school gebruikt sinds kort ook mijn Platenbijbel in de Godsdienst lessen 

en ligt in de schoolbibliotheek. Het was een geweldige dag! 
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‘s Morgens werd ik verwacht op locatie: Turfstekerspad. Kinderen van de 

onderbouw kwamen in de grote zaal met hun stoeltje in een kring om mij 

heen zitten. Voor af deed ik een kort verhaaltje over het héél oude boek; De 

Bijbel. Hoe die is ontstaan en steeds weer werd doorgegeven aan de mensen. 

Van generatie op generatie. Eerst mondeling en later werd alles opgeschreven. 

En een stukje over, hoe de Schepping is gegaan.  

Daarna las ik uit mijn boek het verhaal voor over : De Barmhartige Samaritaan. 

Liet daar bij ook de platen zien. Ze waren vol aandacht en muisstil. 

Daarna mochten ze vragen stellen. Nou, die kwamen er. Vele vingertjes gingen 

de lucht in. Ze wilden alles weten. Ook hoe ik de schilderingen had gemaakt. 

Wonderbaarlijk, wat er allemaal in die " koppies " omgaat. 

 

Hierna vertrok ik naar locatie : Koningin Wilhelminalaan. 

Daar ging ik de klassen langs. Naast een korte inleiding over het ontstaan van 

de Bijbel, de Schepping, enz.,  las ik het verhaal van Johannes de Doper voor. 

Natuurlijk moesten ze de kleurige plaat er bij bekijken, dat Jezus in de Jordaan 

werd gedoopt. En Johannes met de kameel haren mantel aan. We hadden het 

over zijn maaltijden. Hij at sprinkhanen en andere beestjes die daar rond 

liepen. Op de plaat is te zien, dat de hemel open splijt. 

God zei : "Dit is mijn geliefde Zoon!" En natuurlijk zie je de Duif boven Zijn 

hoofd. Het viel mij op, dat alle kinderen vol aandacht zaten te luisteren. Ze 

waren lief en beleefd. Zéér geïnteresseerd. En vol met vragen, o.a.  

Hoe ziet God er uit? Hoe kan het, dat God eeuwig is, zonder begin en einde? 

Hoe zijn de mensen geschapen? En die duif, die kan je nu ook zien in de 

Katholieke kerk, in het rondje in de zoldering. Héél mooi! 

Er kwamen zo veel vragen, waar volwassenen ook vaak over na denken. 

Gelukkig kon ik alles beantwoorden, waar ze tevreden mee waren. 

Met een voldaan gevoel ben ik naar huis gegaan.  

 

Mocht iemand de behoefte hebben, dit boek aan te schaffen, dat kan via 

slagerjoke@gmail.com of tel; 020-4963747. Prijs: € 39,50. 

Een vriendelijk groet van Joke Slager-van den Beukel.  
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Gezocht, gevraagd, gevonden 
 

Extra koster gezocht 

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

doordeweeks kan als er een uitvaart is. Voelt u daar iets voor neem dan even 

contact op met het secretariaat of met de pastor op het parochienummer 020- 

496 1320 of per mail:urbanusparochie@xs4all.nl. U krijgt goede instructies van 

tevoren en kan zo nodig ook meelopen met een andere koster . 

 

Wie komt het secretariaat versterken? 

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. Denkt u dat dit iets voor u kan zijn, neem 

dan contact op met het secretariaat of met de pastor op het parochienummer 

020-496 1320 of per mail:urbanusparochie@xs4all.nl. 

 

Gevonden op het kerkhof  
Ruim vier jaar geleden is er een gouden ketting met een 

bewerkte (trouw)ring eraan gevonden. Toentertijd is er al een 

oproep gedaan echter zonder resultaat. Nu nogmaals. Heeft u 

deze verloren? Bel Truus Compier, 020-496 3433. Ze wil het 

graag aan de eigenaar teruggeven.  

 

Schrijfactie van Amnesty International 

Op zondag 26 maart a.s. is er in de Amstelkerk, na de dienst, weer gelegenheid 

om mee te doen met het schrijven voor politieke gevangenen. Dit vindt plaatst 

in de Amstelstroom. Ook de  kerkbezoekers van de Urbanus parochie zijn 

welkom. Speciaal voor Amnesty International zijn er nieuwe aquarel kaarten 

geschilderd door de kunstschilder Ton Albers. 
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Kerken toekomst en geloven 
 

Naar mate ik ouder word ga ik meer waarderen wat we als mensen hier 

hebben, dan dat ik me stoor aan wat we missen. En we hebben héél wat in 

onze samenlevingen. En als iets er niet meer is, ga je het  pas echt missen. 

Neem nou onze kerkgemeenschappen. Ze brokkelen zienderogen af. Er zijn 

gelukkig nog veel leden en vrijwilligers waardoor nog vele kerken kunnen 

functioneren maar als je er echt bij stilstaat hoe dat later zal gaan?! En later, 

dat zijn wel onze kinderen! Wat kunnen we er aan doen? 

Ik denk dat de kerk en wijzelf nieuwe vormen van kerk-zijn moet accepteren 

en moeten experimenteren met een nieuw publiek er bij, naast de ouwe 

getrouwen  die  zondags al in de kerk zitten (en dat zijn niet de minsten!) 

Hoe kom je aan nieuw publiek? Ja, hoe komt een prachtige klassieke winkel 

aan nieuwe klanten in een tijd van webwinkels? Een webwinkel openen! 

Wie weet bestaan er over een x aantal jaren wel web kerken? 

Maar dat zie ik nog niet zo duidelijk voor me. 

Wat ik wel voor me zie is dat we onze schitterende kerkgebouwen open 

moeten stellen voor andersdenkenden en andersgelovigen. Maar die komen 

niet vanzelf. Meditatie avonden zoals nu is al een mooi voorbeeld. 

Eén keer in de 8 weken een dienst organiseren met de naam: ‘Kerk zonder 

God’. Dat trekt mensen die even niet weten wat ze met het beladen woordje 

god moeten beginnen maar best wel “ergens” in willen geloven. Een mooi stuk 

muziek, wat leuke liederen, aandacht voor en met kinderen, een stukje brood, 

gedoopt in het zout der aarde, een overweging van iemand die iets te 

vertellen heeft. Er bestaan al kerken zonder God, maar dat is van buiten de 

kerken opgericht. Wij zouden dat ook kunnen. 

 

Twijfel brengt mensen samen door wederzijdse sympathie, (Goh, ik wist niet 

dat jij ook zo onzeker bent of God wel bestaat, nou dan kunnen we met elkaar 

praten!) Geloofszekerheid brengt mensen ook samen, maar leidt maar al te 

vaak tot verstarring. (De andersdenkende hoort er al snel niet meer bij omdat 

ie als bedreigend wordt ervaren) 
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Als we eenmaal over de angst heen zijn dat we in God niet meer precies 

hoeven te geloven zoals het ons vroeger ingeprent is, maar dat we onze eigen 

persoonlijkheid daarin mogen volgen, dan gaat er een nieuwe wereld voor je 

open. En dan ontstaan er levende kerken met mensen die voor elkaar een 

bron van ontdekking zijn. 

Dan hoeft onderstaand “gesprekje van de verre toekomst” tussen Opa en 

kleinkind vast niet vaak plaats te vinden. 

 

Wat is dat voor een huis met die hoge punt, opa? Dat is eh, ...was .. een kerk 

schat, daar gingen de mensen op zondag naar toe. 

Zondag? Wat is dat? Waarom op zondag, en wat deden ze dan? 

Dan zongen ze in de kerk. Zongen? dat doen ze toch op TV? 

Ja ook, maar dat is weer wat anders. Wat zongen ze daar dan? 

Tja, ze baden en luisterden en zongen allemaal voor God 

Hadden ze dan geen bad thuis? Nee joh!!, baden betekent bidden. Oh.... 

Zong jij ook voor God? Nee, ik  niet maar mijn over oer grootvader, hij  zong 

omdat hij van zingen hield en nam God op de koop toe. 

Is God duur dan, opa, ik wil God ook kopen! 

Eh, nou ja eigenlijk is God niet te koop, maar.... eh ...nee..  laat maar, grapje! 

Ik wil graag zingen, mag ik mee zingen? 

Tja maar dan moet er wel weer een kerkdienst zijn 

Waarom is er geen kerkdienst meer dan? 

Eh, ja, allemaal een beetje moeilijk uit te leggen, later als je groot bent! 

Kunnen we niet een kerkdienst maken dan vraag ik tante Christel of ze 

meegaat?! 

Opa staart een beetje voor zich uit door het raam en zegt... 

Ja ja, maar laten we eerst maar eens naar de bakker gaan om boodschappen 

te doen, ga je mee? 

 

Wie van de Brug-of andere lezers wil reageren? 

Als u reageert, reageer ik terug: cgravestein@ymail.com 

Cor Gravestein.  
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In Memoriam Ton van de Vall    05-12-2016 

Eind 2016 hebben afscheid moeten nemen van Ton van de Vall, die veel 

betekend heeft voor de Urbanuskerk. En dat naast de zorg en liefde voor zijn 

gezin, helemaal nadat Bep zoveel jaar geleden getroffen werd door een nare 

ziekte en er heel veel meer op Tons schouders terecht kwam. Ton is jarenlang 

koster geweest van de Urbanuskerk. Hij had leuke verhalen over priesters bij 

wie hij gekosterd had. Daar kon hij smakelijk over vertellen aan de keukentafel 

met een kop koffie erbij. Zelf was hij zeer precies en nauwkeurig bij het 

kosteren. Hij was iemand op wie je kon vertrouwen, een echte steunpilaar 

voor de kerk. Met moeite heeft hij dit werk, eind 2014, losgelaten. Ton was tot 

het einde toe ook de man van de boekjes. Wat heeft hij er veel gemaakt. Nog 

geen week voor zijn overlijden bracht hij de laatste boekjes aan de deur, met 

zijn scootmobiel. Want Ton wilde dolgraag mobiel zijn om iets te kunnen doen, 

en mensen te ontmoeten. En dat laatste is misschien wel datgene wat we ons 

allemaal het beste herinneren van Ton. Dat hij altijd in was voor een praatje en 

een grapje. Dat alles maakte hem een beminnelijk mens, een graag geziene 

man. Zijn overlijden kwam toch nog als een verassing, ondanks het feit dat Ton 

al zo lang aan het kwakkelen was. We zullen hem missen. En we denken vol 

dankbaarheid aan wat Ton heeft gedaan in deze kerk, voor deze kerk en 

bovenal voor de manier waarop hij dat gedaan heeft. 

 

 
‘Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven 

Je leert het eigenlijk nooit’ 

Toon Hermans 
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In Memoriam Miep Sanders    08-12-2016 
Miep Sanders was een lieve en dappere vrouw. Op 3 december ontving ze heel 

bewust het sacrament van de zieken en nam ze van iedereen heel persoonlijk 

afscheid. Ook in de dagen erna heeft ze haar goede humeur niet verloren, met 

haar lieve kinderen om haar heen. Ruim twee jaar geleden heeft ze haar man 

verloren, Ben, voor wie ze zo goed gezorgd heeft. Daarna vond ze een weg om 

door te gaan, kon ze opnieuw genieten van haar gezin en de goede dingen van 

het leven. Haar positieve levensinstelling en haar geloof had ze van haar 

moeder zei ze. Die had een groot vertrouwen. Maar blijkbaar zat haar 

levensvreugde, haar innerlijke kracht en haar sterke geloof haar in de genen. 

Want ze groeide vanaf haar vierde op bij haar tantes. Ruim een maand voor ze 

overleed, hoorde ze dat ze ziek was en er niets meer aan te doen was. Ook dat 

nam ze goed op, met een traan, maar zonder het hoofd te laten hangen. Het is 

uiteindelijk heel snel gegaan. We vertrouwen deze bijzondere vrouw toe aan 

haar Heer op wie ze zo krachtig vertrouwde.  

 

In Memoriam Co Klarenbeek    13-12-2016 
Co was iemand met een sterke wil, niet altijd makkelijk maar ook betrokken en 

lief en trots op zijn kleinkinderen. Hij was ook een echte dierenliefhebber. Gek 

op paarden en postduiven. Bij een paardenkoers is de liefde ook begonnen 

tussen hem en zijn vrouw. Co was veehouder, een harde werker, vaak te 

vinden op het land. Hij heeft tropenjaren gekend, en ook de kinderen hebben 

mee moeten werken. De laatste jaren had hij weinig energie en kreeg hij een 

paar zware operaties. Maar kwamen de kleinkinderen langs dan veerde hij op, 

met nieuwe energie. Zijn vrouw heeft met grote toewijding voor hem gezorgd. 

We vertrouwen hem, Co Klarenbeek, toe aan zijn Schepper! 

 

  



31 
 

In Memoriam Truus de Jong – de Dood   03-02-2017 
Truus de Jong – de Dood was een zorgzame vrouw, iemand die ervan hield 

thuis haar gezin te ontvangen met feestdagen, iets wat ze tot in de puntjes 

voorbereidde. Als moeder van acht kinderen heeft zij hard moeten werken. 

Vader Piet buitenshuis op de boerderij, naast de Urbanuskerk, en zij 

binnenshuis met het gezin. Doorgaan, niet zeuren, dat zijn woorden die passen 

bij zo’n drukke tijd en die ook voor haar golden. En als er binnen het gezin, iets 

voorviel dan werd dat niet naar buiten gebracht. Truus was ook een gelovige 

vrouw, heeft samen met haar man meer dan 30 jaar in het Caeciliakoor 

gezongen in deze kerk. Na de dood van Piet kreeg Truus het moeilijk en al snel 

verhuisde ze naar Theresia. Daar kreeg ze een paar tia’s en een grote 

hersenbloeding waardoor ze deels verlamd raakte. Dat viel haar zwaar. Ze 

verhuisde in 2011 naar het Zonnehuis omdat ze meer zorg nodig had en ging 

daarna steeds meer achteruit. Op het laatst hoefde het van haar niet meer. 

We vertrouwen deze lieve en trotse vrouw toe aan heer Schepper, en bidden 

dat ze verenigd mag worden met haar man Piet en dat ze de rust mag krijgen 

die ze verdient. 

 

Vertrouwde bestemming 
“Ik ben er klaar voor, zei ze. Ze had de film van haar leven nog eens helemaal 

bekeken , gewikt en gewogen. Met de ogen van Gods mildheid die ze uit het 

evangelie geplukt had, had ze gans haar leven naar anderen gekeken. Velen 

hadden bij haar gevoeld dat ze er mochten zijn, dat ze niet werden vastgepind 

op hun kleinheid. “Weet je”, zei ze, “een paar dagen geleden kwam ik tot het 

inzicht dat ik met diezelfde milde ogen ook naar mijn eigen levensverhaal mag 

kijken”. Ze wachtte even en ze glimlachte. ‘Daarom kan ik nu rustig zeggen dat 

ik klaar ben voor mijn laatste tocht. Ik weet dat God mij verwacht.” 

Een paar dagen later is ze vertrokken. Haar gezicht sprak boekdelen. Ze was 

niet naar nergens afgereisd, maar naar een hele vertrouwde bestemming. Wie 

bij leven liefheeft, komt bij sterven toch weer uit in Liefde. Moge dit een 

troostend vermoeden zijn. (Uit Alleen maar een sjaal van A. Quintelier)  
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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: 17 mei 2017 

Uiterlijke kopij datum 20 april 2017.  

Werkgroepen 
 
Raad van Kerken 

 
 
Mw. Linda den Hartog 

 
 
020-496 4759 

Parochiële Caritas/PCI Mw. Willy Out 020-496 4469 
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. 


