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Parochiesecretariaat maandagmiddag 
dinsdagmiddag   
woensdagochtend  
donderdagochtend 
vrijdagmiddag  

14.00 - 16.00 uur 
13.30 - 16.00 uur 
09.30 - 11.30 uur 
09.00 - 11.30 uur 
13.30 - 16.00 uur 
 

Parochiebestuur Pastoor Tom Buitendijk 
(Administrator/voorzitter) 

020-641 6301 
tom.buitendijk@hetnet.nl 

 Pastor Eugéne Brussee 
(1ste aanspreekpunt pastoraal) 

020-496 1320 
e.brussee@rkamstelland.nl 

 Dhr. Alfred Schwegler 
(Vice-voorzitter) 

020-496 5894 

 Dhr. Paul Theeuwes 
(Secretaris) 

020-679 0774 

 Dhr. Edwin Saan 
(Penningmeester) 

020-496 5310 

 Mw. Hélène van Huizen 
(Kerkopbouw/Regiozaken ) 

020-496 1243 

 Mw. Hanneke Brummelhuis 
(Regiozaken) 

020-496 7561 

 Dhr. Paul Liesker    
(Parochiecoördinator) 

020-644 8097 
0614-181 919 

 
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  

Sint Urbanusparochie 
 

Ronde Hoep 31 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel 

020- 496 1320 

urbanusparochie@xs4all.nl 

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 
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Vanuit het Parochiebestuur 
 
Op een prachtige zonnige herfstdag beginnen we toch al weer naar het 
komende najaar te kijken. De fusieparochie Amstelland is inmiddels 
bekrachtigd en langzaam maar zeker begint deze nieuwe fase meer vorm 
en inhoud te krijgen. Pastor diaken Brussee is al een aantal keer 
voorgegaan in een aantal vieringen zodat u daarmee kennis hebt kunnen 
maken.  
 
Vandaag was het thema van de mis ‘In beweging komen’. Een mis met 
zang van koor Elckerlyc en daarnaast een kindernevendienst, een initiatief 
waarvan wij hopen dat jonge ouders hier in de nabije toekomst meer 
gebruik van zullen maken.  
 
In de afgelopen periode heeft de uitbreiding van het kerkhof duidelijk 
vorm gekregen door het ophogen van het nieuwe gedeelte. Er is berekend 
dat er in de komende jaren genoeg plek is voor onze parochianen. 
Misschien een vreemde gedachte, maar tegelijkertijd voor velen een 
geruststellende gedachte. De tuinmannen zijn druk bezig met het 
aanplanten van een nieuwe haag rondom het nieuwe gedeelte. 
Ook willen wij nog eens goed kijken naar de toegangspaden van de 
begraafplaats omdat de toegang aan de zijde van parkeerplaats voor 
minder valide mensen niet geschikt is.  
 
Het politieke landschap in de gemeente is na de gemeenteraad 
verkiezingen behoorlijk gewijzigd. In de komende tijd zal het bestuur actief 
contact hebben met het nieuwe College om in goed overleg de plannen 
voor ontwikkeling van gronden van de kerk nader te bespreken.  
 
Gedurende de zomer periode is er hard gewerkt in de pastorie.  
De familie Brussee is ondertussen de bewoner. We zijn echter nog niet 
klaar met de pastorie, er moet nog veel gebeuren! 
 
We zullen ook een start maken met de laatste fase van de renovatie van 
de kerk. Het gaat daarbij om het onderste gedeelte van de kerk, beneden 
de 6 meter, inclusief de kruiswegstaties, vloer, de verwarming en 
natuurlijk de gewelven onder het hoofdaltaar.  
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We willen er daarbij naar streven dat de kerk ook goed gebruikt kan 
worden voor concerten, zoals dat nu ook al regelmatig gebeurd.  
Dat de akoestiek van de kerk prachtig is horen we regelmatig terug van de 
uitvoerende koren en muzikanten.  
De locatie van de kerk is natuurlijk ook prachtig en nergens vind men een 
zodanig mooie concertzaal zo dicht bij Amsterdam. Misschien denkt u nu 
dat we de kerk willen omtoveren tot een concertzaal. Dat is natuurlijk niet 
het geval.  
We willen de kerk wel multifunctioneel inzetbaar maken. Feit is en blijft 
namelijk dat de parochie-inkomsten nog steeds dalende zijn en de 
parochie uitgaven blijven stijgen. Deze kosten hebben voor een groot deel 
te maken met het in stand houden van de gebouwen en de monumenten.  
Een meer multifunctionele inzet van de kerk zou deze onbalans tussen 
inkomsten en uitgaven wat kunnen verbeteren.  
 
Daarom willen wij u tot slot graag nog zeer bijzondere aandacht vragen 
voor de komende actie kerkbalans. De Sint Urbanus parochie kampt met 
een structureel tekort. Voor de langere termijn zou dat tekort gedekt 
moeten worden met het rendement op het vermogen wat we willen 
genereren door de verkoop van de gronden. Zover is het helaas nog niet, 
ook al wordt daar hard aan gewerkt.  
Graag zouden we u willen vragen om onze parochie met de daarbij 
behorende prachtige gebouwen de komende jaren extra te ondersteunen.  
In de actie kerkbalans treft u daarom een mogelijkheid aan om een 
overeenkomst met de parochie aan te gaan voor een jaarlijkse gift voor de 
periode van 5 jaar welke u door deze overeenkomst kunt aftrekken van de 
belasting. Dat kan zorgen voor de broodnodige extra financiële stimulans 
voor de kerk. Tevens vragen we de parochianen met langlopende 
automatische incasso’s om nog eens te overwegen of de 25 gulden (die in 
2001 is omgezet naar EUR 11,34) aangepast mag worden naar de huidige 
tijd. 
 
Hoewel wij als gemeenschap eigenlijk liever niet over geld zouden moeten 
spreken is het helaas wel een elementaire factor om onze gemeenschap 
levendig en levend te houden. We hopen erop dat u er dit jaar even iets 
langer bij stilstaat wat de kerk en haar gemeenschap u persoonlijk waard 
is.  
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‘In beweging komen’, vanmorgen zongen wij: ‘Heer, uw werk legt Gij in 
onze handen, geef ons moed en kracht om door te gaan. Leer ons leven, 
zoals Gij ons voorging, trouw aan Uw woord, van harte en spontaan.’  
Laten we uit deze woorden kracht en inspiratie putten voor de komende 
tijd. 

Willen we wel graag afsluiten met het u allen toewensen 
van een zonnige herfst, ook al gaat de klok weer naar de 
wintertijd.  
 
Namens het parochiebestuur, Edwin Saan 

 
 
Pastoraal stuk: Mensen onderweg 
 
We kijken vaak vooruit naar wat komen gaat, ook als gelovige mensen.  
In die zin zijn we altijd onderweg naar iets, zelfs over de grens van ons 
aardse bestaan. De kerkvader Augustinus verwoord dat heel mooi in zijn 
uitspraak: ‘Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt in U o God.’ 
 
De kinderen verheugen zich al op het Sinterklaasfeest en wij zijn misschien 
al bezig met het nieuwe jaar 2015, bijvoorbeeld door het kopen van een 
nieuwe agenda. We denken vooruit, plannen vooruit, verlangend naar wat 
komen gaat of soms vluchtend voor het nu. 
 
Als je een dierbare verliest, staat de tijd even stil. Dan is er weinig om je 
over te verheugen en is het tegelijk heel pijnlijk om te leven in het 
moment. Dan kan het goed zijn niet teveel vooruit te kijken maar per dag 
het leven te leven, want, zegt Jezus ons in het evangelie, iedere dag heeft 
genoeg aan z’n eigen leed. 
 
Als gelovige mensen leven we tegelijk met de hoop dat het leven niet 
ophoudt als ons aardse bestaan wordt afgebroken, dat er meer is, een 
leven na de dood. We beleven dat met Allerzielen maar ook de tijd van 
Advent maakt ons daar bewust van. Want het gaat in die 
voorbereidingstijd voor Kerst niet alleen om de komst van Jezus maar ook 
om zijn wederkomst op het einde der tijden.  
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Het woord Advent betekent dan ook letterlijk ‘tot de komst van’. We leven 
in verwachting van iets dat komen gaat, iets dat niet voorbij gaat. 
Allereerst is dat het Kerstfeest, de geboorte van Jezus. Dat heeft onze 
wereld veranderd en blijft iets onbeschrijfelijk moois: God die één van ons 
wil zijn, in dat kleine kind in de stal.  
 
Als Jezus terugkomt, vindt de wereld haar voltooiing. We hoeven daar niet 
bang voor te zijn maar mogen er vol verwachting naar uitzien. Want God 
staat als een liefdevolle Vader op ons te wachten.  
 
Dat leven in verwachting van iets dat komen gaat, is dus iets wat bij ons 
hoort als gelovige. Niet dat we moeten vergeten om in het moment van nu 
te leven. Maar het moment van nu heeft ook te maken met wat komen 
gaat, met een belofte. 
 
Die belofte wordt heel mooi verwoord in die lezing uit de profeet Jesaja in 
de Kerstnacht. Dat een groot licht zal stralen in de duisternis, die ons blij 
maakt en bevrijdt door de geboorte van dat Kind. Het is dus een belofte 
van een goede toekomst, van troost, vreugde en bevrijding.  
 
Misschien is het kort samen te vatten met een spreuk die ik een tijd terug 
las: ‘Het beste moet nog komen’. Dat maakt het nu wellicht iets 
dragelijker. Het kan je met een blij gevoel vervullen. Het zet je ook aan tot 
beweging: we zijn op weg naar iets goeds. En in die gang naar het goede 
mogen we zelf ons steentje bijdragen, door ook zelf te werken aan een 
beter toekomst voor elkaar. 
 
Pastor Eugène Brussee 

 
 
 
 
 

 

Uit lied ‘Mensen onderweg’ van Marcel Zagers 
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Regionieuws: ‘Als je er bent, dan ben je er nog niet!’ 
 
Start van onze nieuwe R.K. parochie Amstelland 
 
Zondagmiddag 21 september jl. kwamen bestuurders, oud-bestuurders, 
pastores en emeritipastores bijeen voor de start van de R.K. parochie 
Amstelland. De nieuwe parochie werd op 15 juni 2014 door Mgr. Punt 
opgericht en kwam tot stand door een fusie van de parochies Urbanus 
Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk, H. Geest, Augustinus en Goede Herder. 
Deze vijf ‘oude’ parochies vormen vanaf 15 juni 2014 samen één 
gemeenschap van vijf geloofsgemeenschappen, allen met een eigen 
locatieraad. Dit samengaan, is overigens niets nieuws in katholiek 
Nederland. Overal worden grotere bestuurlijke en pastorale eenheden 
gecreëerd, niet uit weelde maar om beter om te gaan met de krimpende 
menskracht en het gebrek aan middelen.  
 
De pastoor van de nieuwe parochie, pater Tom Buitendijk OCarm., hield 
een toespraak met als titel ‘Als je er bent, dan ben je er nog niet!’  
Deze titel geeft goed aan dat we aan het begin staan van een proces van 
samenwerking. Pater Buitendijk vergeleek onze situatie met het Bijbelse 
verhaal van Jozua, de opvolger van Mozes, die de stammen van Israël het 
beloofde land binnenvoer en die daarbij allerlei weerstanden moet 
overwinnen. Er zijn gelukkig niet alleen weerstanden, er zijn ook kansen en 
die moeten we samen zien te pakken. Vicevoorzitter Ad Verkleij schetste 
vervolgens de huidige stand van zaken en secretaris Hans ten Rouwelaar 
gaf een overzicht van de lange weg die de parochies in Amstelland tot de 
fusie hadden afgelegd.  
 
Omdat met de fusie de Karmelparochie Titus Brandsma is opgehouden te 
bestaan, hield pater Jan Brouns OCarm, provinciaal van de Nederlandse 
Karmel, een korte toespraak. Hij memoreerde de geschiedenis van de 
Karmel in Amstelland en sprak de wens uit dat de zalige Titus Brandsma 
ons allen tot inspiratie mag zijn op de in geslagen weg. Tot slot, 
werd ons een brandende kaars overhandigd met de opdracht: 
‘Behoed de vlam, koester haar warmte; moge ze verwarmen 
wat verkild dreigt te geraken’.  
Als symbool van een belangrijke pastorale notie 
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Namens het bisdom bedankte hulpbisschop Mgr. Hendriks alle 
betrokkenen voor hun inzet om te komen tot de fusie. Er was gelegenheid 
om vragen te stellen en er werd bezorgdheid uitgesproken over de 
pastorale zorg. Moeten er, gezien het beperkte aantal pastores en de 
werkbelasting van onze ouder wordende emeriti, geen pastores bijkomen? 
Daar is geen gemakkelijk antwoord op. De personeelssituatie is in het hele 
bisdom niet goed, dus het blijft schipperen.  
 
Mgr. Hendriks begon zijn dankwoord met een postuum dankjewel aan de 
in augustus 2013 overleden Theo Tiemessen van de Urbanus Bovenkerk, 
die gezien zijn bestuurlijke kwaliteiten node wordt gemist. Daarna werden 
oud-bestuurders Harry Lammers en Peter Verstraten persoonlijk bedankt.  
Zij ontvingen een exemplaar van de apostolische exhortatie: De vreugde 
van het evangelie, een brief van Paus Franciscus aan de  Kerk. Ook alle 
andere aanwezigen ontvingen een exemplaar. De middag werd besloten 
met een informele ontmoeting en een goed verzorgd Chinees buffet. 
Overigens zijn alle betrokkenen er van overtuigd dat we aan het begin 
staan van een lang proces van samenwerking. Er ligt geen masterplan of 
blauwdruk klaar voor onze tocht van vijf naar één. Pastores en 
parochianen hebben elkaar daarbij hard nodig. In deze overgangssituatie 
moeten we begrip opbrengen voor elkaar en elkaar de ruimte geven om 
samen te groeien naar eenheid. 
 
Namens het bestuur van de R.K. parochie Amstelland 
Guido Smit 
 
N.B.: Diaken Paul Koopman zal op dinsdag 28 oktober 2014 om 20.00 uur 
in Ontmoetingsruimte Titus Brandsma een inleiding houden over de brief 
van Paus Franciscus: ‘De vreugde van het evangelie.’ 

 

www.rkamstelland.nl 
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Terugblik: Installatie pastor-diaken Brussee 
 
Zondag 7 september j.l. is onze nieuwe pastor-diaken Eugène Brussee  
geïnstalleerd. Ook al zullen zijn werkzaamheden plaats vinden in heel regio 
Amstelland, voor de parochies Sint Urbanus Ouderkerk en R.K. Amstelland, 
hij zal voor ons de eerst aanspreekbare pastor zijn. 
In deze feestelijke viering, werd het ook hele pastorale team van de regio 
aan ons voorgesteld.  

Woord van dank van pastor Eugène Brussee 

Zondag 7 september heb ik als een warm welkom ervaren. Hartelijk dank 

daarvoor, ook namens mijn hele gezin. De contacten met mensen die ik 

ontmoet zijn hartelijk en het valt me op hoe ieder zijn of haar  

steentje bijdraagt aan deze geloofsgemeenschap. Samen met u kijk ik vol 

vertrouwen naar de toekomst. Met de Geest van God als wind in de zeilen. 
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Allerzielen 

De mensen van voorbij worden niet vergeten. Ze zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. 

We noemen hun namen met eerbied en genegenheid. 

 

29 oktober 2013 Hendrik Mesman  81 jaar 

20 december 2013 Will Mortier-van Essen  76 jaar 

29 december 2013 Riki Groen-Hendriks  94 jaar 

08 januari 2014  Johnny Baron   72 jaar 

10 januari 2014  Nellie van Buuren  67 jaar 

29 januari 2014  Annie Schrama-Kooiman  93 jaar 

14 februari 2014 Aggie Mooren-v.d. Hulst 61 jaar 

19 februari 2014 Joop Platje   84 jaar 

24 februari 2014 Cok Rietveld   94 jaar 

26 februari 2014 Ton de Kort   85 jaar 

27 februari 2014  Ruud Oud   64 jaar 

02 april 2014   J. Kreutzkamp   58 jaar 

22 april 2014   Ton Le Fèvre   74 jaar 

13 mei 2014   Theo Kooiman   62 jaar 

11 juni 2014   Ton Witmond   88 jaar 

05 juli 2014   Nel Drubbel-van ’t Schip 78 jaar 

20 juli 2014  Herman Jooren   86 jaar 

24 juli 2014   Jan Splinter   72 jaar 

31 augustus 2014  Willy de Kuiper-Korrel  57 jaar 

03 september 2014   Ben Sanders   90 jaar 

20 september 2014 Ali van Bakelen-Buffing  91 jaar 

21 september 2014  Jan Miltenburg   83 jaar 
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Gedicht: De witte roos 

Sterven: adem houdt op, 
warmte wordt kilte, 
lachen wordt stilte,  
 
Echo van vragen 
die geen antwoord vindt.  

Maar een mensennaam: 
die kan niet vergaan, 
niet verzinken in oneindig niets. 

Jouw naam heeft klank en toon gezet 
van hoe de jouwen verdergaan 
in gemis, maar ook in vertrouwen 
dat leven Léven wordt, 
 
als er genoten wordt,  
gevochten en geknokt, 
geliefd en gelachen. 

Zo wordt jouw naam stilaan 
een witte roos in ons hart, 
bloeiend voor altijd,  
geurig en welriekend,  
maar ook doornig stekend,  
want jij bent er niet  
als we jou roepen en nodig hebben. 

Jij bloeit verder in stilte, 
afwezig-aanwezig  
schitterende herinnering…  
maar levend, tegen alle weerwil in. 

Nee, vergeten zullen we jou niet. 
Wees gerust, rust maar zacht. 
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Diaconale zondag 9 november 2014: Faranfare 
 
Met veel plezier stelt de PCI van de Sint Urbanus de Stichting Faranfare 
Mali aan u voor. Deze Stichting is sinds 2012 gevestigd in Ouderkerk a/d 
Amstel  en actief in kleine geïsoleerde dorpjes in het westen van Mali. De 
voorzitter van de Stichting is Anita Pilmeijer die in Ouderkerk a/d Amstel is 
opgegroeid en later voor haar werk naar Parijs is verhuisd. Daar heeft ze 
haar man Cheickne Doucara leren kennen. Hij is Malinees, geboren in 
Kayes, de regio waar de stichting actief is en dat tevens de link is met dit 
West-Afrikaanse land (behorend bij de armste landen ter wereld).  
Samen besloten zij de arme mensen te gaan helpen. Door het toenemende 
aantal donateurs in Nederland werd in 2012 Stichting Faranfare Mali 
opgericht. 

‘Faranfare’ betekent ‘mooi’ in Soninke, de taal die gesproken wordt in de 
regio Kayes, een rustig gebied waar meerdere ethnies in harmonie 
samenleven. Stichting Faranfare Mali stimuleert kleinschalige landbouw 
zodat de mensen niet afhankelijk zijn van regen maar d.m.v. het aanleggen 
van waterputten en irrigatiesystemen hun land kunnen verbouwen en 
oogsten wanneer de tijd rijp is. De bevolking kan hierdoor onafhankelijk 
worden en in hun eigen behoeften voorzien.  
 
Het huidige project in Seke, een klein dorpje op 10 km afstand van Kayes, 
is om het land van ongeveer 2 ha groot (en eigendom van de Stichting) 
waarop groente en fruit wordt verbouwd, te kunnen omheinen om het zo 
tegen wilde dieren maar ook schapen en geiten te beschermen.  
U begrijpt dat de groente en fruit door de bewoners van Seke wordt 
gebruikt en datgene dat overblijft op de lokale markt kan worden 
verkocht. De kosten voor deze omheining bedragen ongeveer € 5000,-.  
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Het feit dat ook Mali wordt geconfronteerd met klimaatsveranderingen en 
daarmee gepaard de toenemende droogte, willen wij Stichting Faranfare 
helpen de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren.  
Om het urgente project in Seke te kunnen realiseren heeft Stichting 
Faranfare Mali financiële middelen nodig. De PCI wil om die reden de 
collecte op Diaconale zondag, 16 november a.s., bestemmen voor de 
Stichting Faranfare Mali. 
De PCI  hoopt dat u de Stichting wilt helpen bij dit project in Seke en 
beveelt deze collecte van harte bij u aan.  
 
De Stichting heeft de ANBI status. 
IBAN nummer is NL 28 RABO 0 183 614 925 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.association-faranfare.org  
of contact opnemen via 06 278 952 21. Het is ook mogelijk om een email 
sturen: faranfare@gmail.com 
  
Namens de PCI,  Nico van Wieringen i.o.m. Anita Pilmeijer 
 

 
Vespers in de Amstelkerk 
 

In de kloostertraditie is één van de dagelijkse vieringen:  
de vesper of het avondgebed. Dit gebed wordt aan het einde van de 
middag of in de vroege avond gehouden en bestaat uit liederen het zingen 
van een onberijmde psalm, een lezing, stilte en gebeden 
We kiezen vaak Taizé-liederen, die heel geschikt zijn om een paar maal te 
herhalen, waardoor je dat wat je zingt je kan toe-eigenen. Daardoor draag 
je ook met elkaar de dienst. Vooraf zingen we o.l.v. Eric Jan de onberijmde 
psalm en de liederen die we nog niet zo goed kennen. 
Ik nodig u uit om deze ’ protestantse’ vesper eens mee te beleven.  
Dan alleen kun je de sfeer proeven en ervaren wat zo’n sobere viering met 
je doet. De data van de komende vespers zijn: 9 november, 14 december 
en 11 januari.  U bent allen van harte welkom. 
 
Namens de vespergroep, Corrie van Til. 
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Nieuws van de Raad van Kerken 

 
Op zondag 21 september jl.  vond in de Urbanus de jaarlijkse 
oecumenische vredesdienst plaats. In deze dienst is twee maal 
gecollecteerd; de opbrengst van de eerste collecte bedroeg € 202,20 en  
wordt overgemaakt naar Pax Christi ter ondersteuning van hun werk. De 
tweede collecte ( € 101,25 ) is ten bate van onze Raad van Kerken hier in 
Ouderkerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Namens de Raad van Kerken, Marcel Burger (Penningmeester) 

 

Bijbelwerkplaats  

 
Heeft de Bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk 
nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Zoals in een workshop 
word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde 
tekstgedeeltes. Iedere 2e dinsdagavond van de maand ben je van harte 
welkom bij de Bijbelwerkplaats in onze pastorie o.l.v. dominee Jos de Heer. 
Te weten: 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart  
en 14 april. Aanvang 20.00 uur. 
 

De Bijbelwerkplaats van dit seizoen zal gaan over het 
evangelie van Marcus aan de hand van deel 3 van het 
Doorns Evangelie, Marcusopnieuw (2014 Kok, Kampen).  
Omdat in de kerken vanaf advent het Marcus evangelie 
gelezen zal worden, bespreken we dit in dit seizoen in de 
Bijbelwerkplaats. We doen dat aan de hand van 
bovengenoemd boekje, dat voortkomt uit de kring van de 
theologen van Op Goed Gerucht.  

Het verdient aanbeveling dit zelf aan te schaffen. Het biedt een 
uitleggende hervertelling en een spirituele, praktische of levenskunstige 
uitwerking daarvan voor nieuwsgierige buitenstaanders, mensen op zoek 
naar een meer eigentijdse visie op de Bijbel.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: dominee Jos de Heer 
(jos.de.heer@hetnet.nl). 
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Mee op retraite in het Belgische Chevetogne? 
 
In december is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij een 
kloosterweekend, retraite in het Belgische Chevetogne. Een prachtig 
gelegen klooster in de Belgische Ardennen.  
Het programma van het weekend dat door de Raad van Kerken 
georganiseerd wordt, is vooral de vieringen bij te wonen, voor de rest is er 
veel vrijheid die een ieder zelf inneemt. Het is een echte retraite. Alleen is 
er op het eind van de zaterdagmiddag een geplande groepsbijeenkomst.  
Je kunt de groep opzoeken of je eigen gang gaan, wandelen, lezen, 
enzovoort. We verblijven in een apart gastenverblijf op een paar honderd 
meter van het kloostergebouw, Bethanië geheten, met een eigen keuken, 
ontbijtkamer en huiskamer. De overige maaltijden nuttigen we in het 
klooster.  
 

 
 
Het weekend loopt van vrijdag 12 december 12.00 vertrek tot zondag 14 
december rond 14.00 (kunt langer blijven). Kosten zijn € 70-80 excl. 
vervoer.  
Het bijzondere en unieke van dit klooster is dat er twee ‘riten’ (ook  
in twee kerkgebouwen) zijn: een Latijnse in een RK kerk en een  
Byzantijnse (Oosters-Orthodoxe), en vooral die laatste is meditatief  
zeer boeiend. Luister via www.monasterechevetogne.com, klik door naar 
gebedstijden en dan Synaxarion. Je hoort het hemelse gezang. Kenmerk 
van de Byzantijnse liturgie is dat daarin de hemel ervaren wordt. Nou waar 
wachten we op? Wees er snel bij, er zijn nog maar een paar plekken vrij 
voor dit unieke gebeuren. 
 
Voor meer informatie en aanmelding: Jos de Heer (jos.de.heer@hetnet.nl) 
 



16 
 

Verhuisbericht: Vieringen in Zorgcentrum Theresia 

Vanaf januari 2015 zal de viering in het Zorgcentrum 
Theresia verhuizen van de zaterdag naar de 2e en 4e vrijdag 
van de maand om 15.00 uur. 
Pastor van Tillo zal deze vieringen voorgaan. 
 
Samen met de vrijwilligers en de bewoners is er gekeken naar de juiste tijd 
en dag. Na afloop van de viering is nu tevens voldoende gelegenheid om 
samen een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
 

Nieuw: Start kindernevendienst 
 
Susanne Brussee, echtgenote van onze pastor, is voornemens de 
kindernevendienst opnieuw leven in te blazen. 
Zondag 19 oktober was de eerste try-out. Hiervan zullen er nog meer 
volgen tot het eind van het jaar. Behalve op de zondagen dat er een 
gezinsviering is, dan hopen we alle kinderen in de kerk te zien. 
Vanaf 2015 is er iedere 2e zondag van de maand een gezinsviering waar 
alle kinderen van harte welkom zijn en is er 
voor de allerkleinste een crèche in de 
pastorie. Op iedere 4e zondag zal er dan een 
kindernevendienst zijn. Houdt u het 
‘Bruggetje’ in de gaten voor meer informatie? 
 

Uitnodiging  

 

Op zaterdag 1 november om 12.00 uur bent u van harte uitgenodigd om 

getuigen te zijn van de kerkelijke huwelijksinzegening van Richard 

Land en Isabel dos Santos. Aansluitend is er, onder het genot van 

koffie en wat lekkers, gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren. 

 

Richard & Isabel een fijne dag gewenst. 
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Tekst ter bezinning: Advent 

 

Advent moet een tijd worden 

die onrustig maakt: 

het durven zien van zoveel uitsluiting. 

Het moet een oproep worden 

om grondig iets te veranderen bij onszelf, 

bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 

 

Advent moet een tijd worden 

om te leren 

ongeziene mensen zien. 

Je laten raken door het zwijgen 

dat over hun bestaan hangt 

en het je aantrekken. 

 

Kerstmis moet een begin worden 

van een nieuwe manier van leven, 

waarbij “ Ik zal er zijn voor u” 

in mensen zichtbaar wordt. 

Een nieuw begin van een lange weg 

van ommekeer en solidariteit, 

van gerechtigheid, 

van hoop en vertrouwen, 

van er zijn voor anderen. 

Zo wordt God mens!  

  

(Carlos Desoete)  
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‘t Kwetternest     
 

 ‘Kerstavond’ 
Op woensdag 24 december is er om 19.30 uur  

een gezinsviering. 

Pastor Brussee gaat in deze viering voor en ‘t Kwetternest 

o.l.v. Laurens de Boer verzorgt de muziek. 

Alle kinderen mogen verkleed als herder, 

engel of koning naar de viering komen. 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kindje Wiegen          
    

Voor de allerkleinste kinderen is er op 1e kerstdag  

om 15.00 uur in de kerk het traditionele kindje wiegen. 

 

De eerste gezinsviering in het nieuwe jaar zal zondag 11 

januari 2015 zijn. Iedereen is van harte welkom. 

http://www.google.nl/imgres?q=kerstklokje&hl=nl&sa=X&gbv=2&biw=1016&bih=567&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=MYx7g8T1U1ncoM:&imgrefurl=http://s447.photobucket.com/albums/qq196/xmas4usall/Kleurplaten/Kleurplaten - Kerstklok/&docid=B_rNMOkFn0W9iM&imgurl=http://i447.photobucket.com/albums/qq196/xmas4usall/Kleurplaten/Kleurplaten - Kerstklok/th_KP-Kerst-Kerstklok-103.jpg&w=120&h=160&ei=UYfjTr33CoeBOuzf2NcE&zoom=1&iact=hc&vpx=487&vpy=320&dur=281&hovh=128&hovw=96&tx=109&ty=167&sig=115032443811041521021&page=2&tbnh=128&tbnw=96&start=14&ndsp=14&ved=1t:429,r:10,s:14
http://www.google.nl/imgres?q=kerstklokje&hl=nl&sa=X&gbv=2&biw=1016&bih=567&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=MYx7g8T1U1ncoM:&imgrefurl=http://s447.photobucket.com/albums/qq196/xmas4usall/Kleurplaten/Kleurplaten - Kerstklok/&docid=B_rNMOkFn0W9iM&imgurl=http://i447.photobucket.com/albums/qq196/xmas4usall/Kleurplaten/Kleurplaten - Kerstklok/th_KP-Kerst-Kerstklok-103.jpg&w=120&h=160&ei=UYfjTr33CoeBOuzf2NcE&zoom=1&iact=hc&vpx=487&vpy=320&dur=281&hovh=128&hovw=96&tx=109&ty=167&sig=115032443811041521021&page=2&tbnh=128&tbnw=96&start=14&ndsp=14&ved=1t:429,r:10,s:14
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Agenda november - december - januari 2015 

 
Week 44. 
Wo 29 okt. 00.00 uur Verspreiding parochieblad ‘De Brug’ 
  08.45 uur Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk 
  19.30 uur Mariamaand: Rozenkrans gebed in de 

Dagkapel. Voorganger: mw B. Stronkhorst 
  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk 
Za 01 nov. 12.00 uur Huwelijksviering Isabel dos Santos en Richard 

Land. Na afloop is er de gelegenheid om het 
bruidspaar te feliciteren 

Zo 02 nov. 10.00 uur Allerzielen 
Eucharistieviering met het Caeciliakoor 
Voorgangers zijn pastor Kint, pastor Brussee 
en pastor van Tillo 

 
Week 45. 
Wo 05 nov. 08.45 uur Woensdagochtend gebed: Amstelkerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 

Kerkelijke liedjes zingen in de Glazen zaal. 
  13.00 uur Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie 

drinken. Wie helpt mee? 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 
Za 08 nov. 18.30 uur Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo 
Zo 09 nov. 10.00 uur Diaconale zondag  

Eucharistieviering met koor ‘t Kwetternest 
Voorgangers: pastor Brussee en pastor Jansen 

  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk 
19.00 uur inzingen o.l.v. Eric Jan Joosse 

 
Week 46. 
Di 11 nov. 20.00 uur Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. 

Met Ds. Jos de Heer 
Wo 12 nov. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 

Zo 
 

16 nov. 
 

10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger is pastor Adolfs 
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Week 47. 
Wo 19 nov. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 
Za 22 nov. 18.30 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo 

Zo 23 nov. 10.00 uur Christus Koning.  
Eucharistieviering met het Caeciliakoor 
Voorgangers: pastor Brussee en pastor Bakker 

 
Week 48. 
Wo 26 nov. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 
Zo 30 nov. 10.00 uur 1e zondag van de Advent 

Eucharistieviering met koor ‘De Duif’ 
Voorganger is pastor van Tillo 

 
Week 49. 
Wo 03 dec. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 
  13.00 uur Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie 

drinken. Wie helpt mee? 

  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk 
Zo 07 dec. 10.00 uur 2e zondag van de Advent 

Gezinsviering met ’t Kwetternest  
Voorganger is pastor Brussee  
Na afloop van de viering is er koffie 

 
Week 50. 
Di 09 dec. 20.00 uur Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. 

Met dominee Jos de Heer 
Wo 10 dec. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk.  
Za 13 dec. 18.30 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo 
  20.00 uur Concert koor Elckerlyc: Op weg naar Kerst 
Zo 14 dec. 10.00 uur 3e zondag van de Advent 

Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger is pastor van Tillo 

  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk. 19.00 uur inzingen 
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Week 51. 
Wo 17 dec. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk. 
  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk.  
Zo 21 dec. 10.00 uur 4e zondag van de Advent 

Eucharistieviering met samenzang 
Voorgangers: pastor Brussee en pastor Jansen 
Start kerstvakantie t/m 2 januari 

 
Week 52. 
Wo 24 dec. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk. 
  18.00 uur Kerstviering in Zorgcentrum Theresia met het 

Caecilia koor. Voorgangers: pastor van Tillo en 
dominee de Heer.  

  19.30 uur Kerstavond. 
Gezinsviering met ’t Kwetternest. 
Voorganger: pastor Brussee 

  22.00 uur Kerstnacht.  
Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorgangers: pastor Brusse en pastor van Tillo 

Do 25 dec. 10.00 uur Hoogfeest van Kerstmis 
Eucharistieviering met het Caeciliakoor 
Voorganger: pastor Brussee en pastor van Tillo 

  15.00 uur Kindje wiegen voor de allerkleinsten 
Zo 28 dec. 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. 

Voorganger is pastor van Tillo 
 
Week 01. 
Wo 31 dec. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk. 
  19.00 uur Oudejaarsdag. 

Gebedsviering met pastor Brussee.  
Do 01 jan. 10.30 uur Nieuwjaarsdag. 

Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger is pastor van Tillo 

Zo 04 jan. 10.00 uur Driekoningen 
Eucharistieviering met samenzang 
Voorgangers: Pastor Brussee en pastor van Tillo 
Na afloop: Nieuwjaar wensen met koffie 
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Week 02. 
Wo 07 jan. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 

Kerkelijke liedjes zingen in de Glazen zaal 
  13.00 uur Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie 

drinken. Wie helpt mee? 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 
Vr 09 jan. 15.00 uur Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo 
Zo 11 jan. 10.00 uur Gezinsviering met ‘t Kwetternest 

Voorganger is pastor Brussee 

  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk. 19.00 uur inzingen 

 
Week 03. 
Di 13 jan. 20.00 uur Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. 

Met dominee Jos de Heer 
  24.00 uur Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor 

De ‘De Brug’ betreffende de periode 
februari/maart/april 2015 

Wo 14 jan. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk. 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 
Do 15 jan.  20.30 uur Ouderavond voor ouders van kinderen die de 

Eerste Communie gaan doen. 

Zo 18 jan. 10.00 uur Week van Gebed voor de Eenheid 
Oecumenische viering in de Amstelkerk met 
Caecilia koor. Voorgangers zijn pastor Brussee 
en dominee de Heer 

 
Week 04. 
Ma 19 jan.  09.00 uur Start actie Kerkbalans 2015 
Wo 21 jan. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 
Vr 23 jan. 15.00 uur Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo 

Zo 25 jan. 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger is pastor Jansen 
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Week 05. 
Wo 29 jan. 00.00 uur Verspreiding parochieblad ‘De Brug’ 
  08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 

  

Zelf glühwein maken 

 

 Ingrediënten: 1 liter rode wijn, 1 citroen en 1 

sinaasappel in partjes, 1 kaneelstokje en 4 

kruidnagels 

 

Giet de rode wijn in een ruime pan en voeg citroen- en sinaasappelpartjes 

toe, een doormidden gebroken kaneelstokje en 4 kruidnagels. Verwarm 

het mengsel zachtjes (niet laten koken, want dan verdampt de alcohol) en 

laat de smaken minimaal 15 minuten in de wijn trekken. Zeef de glühwein 

en roer er suiker naar smaak door. 

 

Concert van koor Elckerlyc: Op zoek naar Kerst 

 

  

Koor Elckerlyc nodigt u/je van harte uit aanwezig te zijn bij 
het concert op zaterdag 13 december a.s. 

om 20.00 uur in de Sint Urbanuskerk. 
 

“Op zoek naar kerst”. 
 

Kerst 2014, wat moeten we ermee? 
 

Er wordt een eigentijds muzikaal verhaal voorgedragen, 
 Het koor staat o.l.v. van dirigent Laurens de Boer 

 
Wij nodigen u/je uit om na afloop buiten,  

voor de kerk, tussen de vuurkorven  
een glaasje glühwein te drinken. 

 
De toegang is gratis. 

Na afloop is er een vrijblijvende deurcollecte. 
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Actie Kerkbalans 2015  

Vanaf 18 januari vindt de jaarlijks terugkerende actie Kerkbalans weer 
plaats. Doet u ook weer mee! 
 
Kerkbalans is een lokale actie, waarvan de opbrengst is bestemd voor onze 
eigen plaatselijke parochie en kerk. We hebben de kerk nodig. We bloeien 
op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar 
om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en 
daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij 
geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans.  
 
Zoals u al kunt lezen in het stuk van ons parochiebestuur zijn wij erg 
geholpen met uw financiële bijdrage. Daar gaat het immers om bij 
Kerkbalans. U kunt uw bijdrage ook als periodieke gift geven. Dan maakt u 
gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij 
de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. 
www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel  
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage, namens uw parochiebestuur 

Adventsactie 2014 

Advent – de weken voorafgaand aan Kerstmis – is de periode van 
verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar God die mens wordt. 
Een periode van hoop. Juist in deze hoopvolle tijd wil de Adventsactie een 
vuist maken en deze hoop ook doorgeven. Dit doet de Adventsactie door 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen. Grote idealen worden 
concreet in kleine daden van naastenliefde onder het motto: Groot 
denken. Klein doen.  
 

Met de kernboodschap van de Adventsactie in ons hoofd 
"Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van 
Kerstmis". Er is geen duisternis in staat om licht te 
overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste 
duisternis verdrijven. Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.adventsactie.nl  
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In Memoriam  Jan Splinter     24-07-2014 

 
Jan werd geboren in Duivendrecht en groeide daar ook op. Samen met zijn 
vrouw Anneke hadden ze twee kinderen: een dochter en een zoon:  
een koningswens! Jan was werkzaam bij de technische dienst o.a. bij 
Brentano, hij werkte graag met zijn handen en had een eindeloos geduld 
om zijn kennis over te brengen o.a. aan zijn zoon.  
Dochter Caroline schetste haar vader als een betrouwbare, lieve vader die 
haar stimuleerde een grafische opleiding te volgen. 
 
Jan bezat een gezonde dosis humor, hield van gezelligheid maar was geen 
man van grote woorden. Wel van daden: velen in zijn familie en 
kennissenkring deed hij een plezier met het aanleggen van leidingen, het 
bouwen van een badkamer of een andere 'klus' waarin hij zijn grote 
vakmanschap kon tonen. Want een vakman was hij! Ook verbouwde hij 
hun huis aan de Rondehoep West, waar hij samen met Anneke genoot van 
het buitenleven, het uitzicht op de Amstel, het werken in de tuin en het 
samen fietsen en boodschappen doen. Samen verheugden zij zich op een 
mooie toekomst met elkaar. Helaas was dit hen niet gegund om nog langer 
te genieten van hun gezamenlijke leven, de kinderen en kleinkinderen. 
Enkele maanden terug werd een ernstige hersentumor geconstateerd en 
helaas niet operabel. De hoop bleef echter, ondanks de beperkingen die er 
de laatste maanden bijkwamen zoals slechter lopen, epileptische aanvallen 
en het zoeken naar woorden. 
 
Na een hele goede dag op 23 juli was er een lichamelijke inzinking die Jan 
niet meer te boven kwam. Buiten raasde een fikse storm over de 
Rondehoep en op het moment dat de storm ging liggen, overleed Jan in 
zijn eigen vertrouwde omgeving te midden van hen die hem lief waren. 
Het werd letterlijk en figuurlijk stil. 
 
In een drukbezochte, persoonlijke viering werd er op 30 juli afscheid 
genomen van Jan en werd zijn leven herdacht. Jan werd begraven op het 
parochiële kerkhof. Moge zijn Schepper voltooien wat hij eens met Jan 
Splinter is begonnen en hem eeuwig leven schenken. 
Anneke, de kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte toe dit 
verlies te dragen. KK. 
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In Memoriam Willy de Kuiper-Korrel   31-08-2014 

 
Willy of Will zoals ze liefkozend werd genoemd, leerde haar Stan kennen 
op jonge leeftijd bij de voetbalclub NEA:  15 en 19 jaar oud. Hun huwelijk 
werd verrijkt met de geboorte van een zoon, Ronald en dochter Mariska. 
Willy had een opleiding gevolgd tot doktersassistente, maar was fulltime 
moeder toen de kinderen klein waren. Een zorgzame, vrolijke moeder die 
er altijd was, ook voor de vele vriendjes en vriendinnetjes die over de vloer 
kwamen. Zeer geïnteresseerd in hun leven met open oren en ogen voor 
alle wel en wee. Een echt mensen-mens. Haar werk als doktersassistente 
werd weer opgepakt toen de kinderen groter werden maar uiteindelijk 
besloot Willy om samen met haar man in Amsterdam in de 
banketbakkerszaak te gaan werken, zodat ze elkaar meer zagen.  
Toen Stan de zaak over kon doen aan zoon Ronald en dochter Mariska, 
wachtte hen een zonnige toekomst samen. Genieten van elkaar en de 
kinderen, samen reizen en veel gezelligheid. Helaas mocht dit niet zo zijn.  
 
Tijdens een reis naar Israël, nu ruim een jaar geleden, voelde zij Willy zich 
niet goed: moe en ziek. En dan volgt een genadeloze diagnose: 
lymfeklierkanker, non-hodgkin. De wereld stort op zo'n moment in en 
tegelijkertijd komt er dan een kracht naar boven om te overleven. Alles 
wordt aangegrepen om het gevecht aan te gaan: chemo, 
bestralingen...alles. En Willy bleef hoopvol, positief, vrolijk, troostend naar 
man en kinderen. Dolgelukkig met de geboorte van 2 kleinkinderen het 
afgelopen jaar, genietend van wat nog mogelijk was: een dagje 
Scheveningen, de kleinkinderen vasthouden, de tuin met het uitzicht op de 
Amstel.  
 
Willy verzette zich tegen de gedachte dat de dood niet het laatste woord 
heeft. Optimistisch bleef Willy, maar haar sterke, wilskrachtige geest zat 
gevangen in een lichaam dat zieker en zieker werd. De laatste week van 
haar leven, omgeven door allen die haar lief waren, werd in de huiskamer 
doorgebracht, het bed gericht naar de mooie Amstel. En eindelijk was daar 
het moment dat ze het leven mocht loslaten, het gevecht was verloren, 
het loslaten het moeilijkste……. Het werd, het was, het is gedaan. 
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Op 5 september was de druk bezochte uitvaartdienst waarna Willy werd 
begraven op het parochiekerkhof. Moge zij rusten in vrede. Haar man en 
kinderen wensen we veel sterkte toe dit zware verlies te dragen. KK. 
 

In Memoriam Ben Sanders     03-09-2014 

 
Ben is door zijn familie getypeerd als iemand die betrokken was, 
dienstbaar, geïnteresseerd in mensen, met name ook de jonge generatie, 
een ambtenaar in hart en nieren. Iemand die heel serieus was, misschien 
wel bepaald door zijn wat moeilijke jeugd door de ziekte van zijn moeder.  
 
Ben was ook een lieve man iemand met groot gevoel voor 
verantwoordelijkheid en met een goed geheugen. Hij heeft veel gedaan 
voor deze parochie, met name als vice-voorzitter van het kerkbestuur.  
 
Door mijn voorgangster, Kiki Kint, wordt hij gekenmerkt als een zeer 
markante man, bevlogen, scherpzinnig, intelligent, opmerkzaam, kritisch 
maar ook met gevoel voor humor en verstand van zaken. Een zeer 
nauwgezette man met niet alleen kennis op bestuurlijk gebied, maar ook 
op kerkelijk/pastoraal gebied met hart voor de vrijwilligers en met hart 
voor 'leken'. Hij werd geëerd met de parochiemedaille en was ridder in de 
orde van Oranje-Nassau en drager van de gouden erepenning van de 
Gemeente Ouder-Amstel. Een man met grote verdienste dus.  
 
De laatste jaren moest Ben lichamelijk steeds meer inleveren met name 
nadat hij vijf jaar geleden nieuwe hartkleppen kreeg. Maar hij bleef tot het 
einde toe scherp van geest. Vorig jaar heeft hij met de hele familie nog zijn 
90ste verjaardag gevierd. Maar op 3 september van dit jaar was zijn leven 
voltooid. We vertrouwen Ben toe aan zijn Schepper, en kijken met 
dankbaarheid terug op de mens die hij was. En wij bidden voor zijn vrouw 
en kinderen die hem nu moeten missen. EB. 
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In Memoriam Ali van Bakelen-Buffing   19-09-2014 

 
Ali lag in het verpleeghuis en ze verlangde naar huis. Haar verlangen werd 
op andere wijze vervuld. Ze werd uitgenodigd naar het hemels Vaderhuis. 
Ook al doet het pijn haar te moeten missen, toch hebben we er vrede 
mee. Zij heeft actief en intens geleefd. Ali werd geboren in een gedegen 
katholiek gezin in Amsterdam. Aan het einde van de oorlog leerde ze Cor 
kennen. Het klikte meteen. Na een verkering van vier jaar trouwden ze in 
1949. In augustus waren ze 65 jaar voor de wet getrouwd. Ook al was ze 
ziek, Cor en Ali waren dankbaar dit te mogen vieren. (Kerkelijk 9 
november)  
  
In 1954 stelde Fokker huizen in Ouderkerk beschikbaar voor personeel. 
Het was een moeilijke overgang van de drukke stad naar het rustige dorp. 
Na enkele jaren was Ali aan het dorp gewend. Vaak door contacten van de 
kinderen. Ali kende spoedig iedereen. Zelf werd zij een bekend figuur die 
als het nodig was, strijdbaar voor haar kinderen op kwam. Voor Ali waren 
twee dingen belangrijk: de huiselijke gezelligheid met een kaartje en een 
hapje. Het vieren van feestelijke gelegenheden. Je kon niet dankbaar 
genoeg zijn. In haar geloofsleven nam Maria een grote plaats. Moeders 
onder elkaar. Voor iedere gebeurtenis in het gezin stak ze een kaarsje op. 
Bij haar uitvaart hebben de achttien kleinkinderen voor haar een kaarsje 
opgestoken. Haar licht en liefde zullen in hen verder leven.  
Op 24 september hebben we haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof 
te Ouderkerk.  
 

In Memoriam Jan Miltenburg     21-09-2014 

 
Jan was geboren op een boerderij in Sloten en opgegroeid met 7 broers en 
zussen. Jan leerde zijn Truus kennen op de soos ‘68 in Amsterdam op een 
dansavondje, beiden al wat ouder. Na een verkering van 2 jaar trouwden 
zij en gingen zij inwonen in het huis van de ouders van Truus, pa en ma van 
der Linden aan de Wilhelminalaan 15 voor wie Truus de zorg had. Een zorg 
die Truus met liefde op zich had genomen hoewel het soms ook wel zwaar 
was met de twee kleine dochters die geboren werden in het huwelijk van 
Jan en Truus. 
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Jan begon een eigen melkwijk in Ouderkerk en naast zijn werk werd hij ook 
heel actief in de St. Urbanusparochie. Niet alleen werd er hard gewerkt op 
de begraafplaats en in de pastorietuin maar ging Jan ook zingen bij het 
Caeciliakoor waarvoor hij de zilveren Gregoriusmedaille heeft ontvangen 
toen hij veertig jaar lid was van het koor. Dan werd er ook nog het 
bloemenoffer gelopen en de kerkbalans en was er nog tijd voor een eigen 
volkstuin achter de kerk waar menigeen van heeft gegeten. Jan vond het 
allemaal vanzelfsprekend om zich in te zetten voor de gemeenschap. 
Mens-zijn en gelovig zijn horen samen. Godsdienstig zijn is mensdienstig 
zijn. De zaak van Jezus en de zaak van de mens zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. En zo is het leven van Jan ook verlopen in 
dienstbaarheid aan God, in dienstbaarheid aan mensen. En de zaak aan 
mensen is ten diepste een zaak aan God. Voor al zijn vrijwilligerswerk 
mocht Jan enkele jaren gelden de parochiemedaille ontvangen.  
 
Jan was geen man van grote woorden of gebaren. Eerder wat onzeker en 
zorgvuldig zoekend naar de juiste formuleringen, altijd beleeft en 
vriendelijk. Vijf jaar geleden werd hij getroffen door een herseninfarct. 
Aanvankelijk kon Jan nog redelijk functioneren, werkte hij nog op de 
begraafplaats en in de eigen groentetuin. Maar allengs werd het allemaal 
minder en steeds meer moest er worden opgegeven omdat het niet meer 
ging. Ook het zingen, autorijden en fietsen. De glans van het leven leek er 
voor hem af te gaan, het zoeken naar woorden werd steeds moeilijker, dag 
en nachtritme verstoord en ook de dagopvang bracht niet datgene wat 
men Jan zo graag toewenste: nog enig plezier in het leven. Ook voor Truus, 
opgewekt en nuchter van aard, was het zwaar om te zien dat het met Jan 
steeds minder werd. Hoop op beterschap was er niet.  
 
Daags na zijn verjaardag 12 augustus jl. werd Jan opgenomen in de 
Groenelaan. Hij leek er vrede mee te hebben. Jan mocht er ook het 
sacrament van de zieken ontvangen en langzaam doofde het kaarsje. 
Sterven doe je niet ineens, maar beetje bij beetje. Totdat op 21 september 
Jan toe was aan het laatste beetje en het leven en moest los laten. Op 26 
september was de mooie afscheidsviering waarna Jan werd begraven op 
de parochiële begraafplaats. Moge hij rusten in vrede. Zijn vrouw Truus 
wensen we veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. KK. 
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Nieuws van ‘Het Kofschip’ 
 
Het Kofschip is dit schooljaar goed van start gegaan. De kinderen die vorig 
jaar in groep 4 en op het Turfstekerspad zaten moesten als groep 5 
wennen aan hun nieuwe locatie op de Koningin Wilhelminalaan. 
 
Zoals ieder jaar is het schoolreisje aan het begin van het nieuwe 
schooljaar.  11 September zijn alle klassen  naar het Dolfinarium geweest. 
Het was een fantastische dag met mooi weer en leuke shows. 
 
1 Oktober startte de Kinderboekenweek met clown Pepe en 9 oktober 
werd deze afgesloten met de voorstelling “Honderd”. Bij deze voorstelling 
waren ook vijf bewoners, met hun begeleiders, van Zorgcentum Theresia 
aanwezig. Net als alle kinderen hebben zij enorm van deze voorstelling, 
waarin iemand honderd jaar werd, genoten. 
Tijdens de Kinderboekenweek werd er veel voorgelezen in de klas en 
aandacht besteed aan de bekroonde boeken. 
 
Komende periode worden er door verschillende groepen 
herfstwandelingen gemaakt. De NME ouders (natuur en milieu educatie) 
hebben deze wandelingen uitgestippeld en diverse ouders gaan mee als 
begeleiders.  Voor 11 november “Sint Maarten” zal er zeker in de 
onderbouw flink geknutseld worden. Dan worden er mooie lampionnen 
gemaakt om s’ avonds mee de deuren langs te kunnen gaan. 
5 December is het Sinterklaasfeest. Of dit gevierd wordt met gele, rode, 
groene of zwarte pieten is nog een verrassing. 
17 December kerstfeest. Dit jaar zullen de leerkrachten een kerstmusical 
gaan opvoeren en daarna is het kerstdiner dat  verzorgd wordt door de 
kinderen en hun ouders. 19 december begint dan de kerstvakantie. 
 
In het volgende Kofschip nieuws  wordt er meer vermeld over de Sint en 
Kerstviering. 
 
Carla Pfeiffer namens ‘KBS Het Kofschip’ 
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 PCI: De doelen voor de Kerstcollecte 2014 
 
Op het moment dat u deze Brug ontvangt komen waarschijnlijk ook weer 
de eerste “kerstuitingen” in beeld en uw PCI wil u hierbij dan ook 
informeren over de bestemming van de Kerstcollecte 2014. 
Dat betreft de navolgende doelen:  

 
 
 
 

 
Een korte toelichting bij deze warm aanbevolen bestemmingen: 
 
Stichting Derde Wereld Hulp: De bio-gasinstallatie in Tulip Garden werkt 
en er kan dagelijks voor ruim 35 kinderen op het bio-gas worden gekookt. 
De bio-gasinstallatie moet dan ook worden uitgebreid om daarmee alle 
maaltijden voor het huis te kunnen bereiden. En ook de veestapel moet 
nog met minimaal 2 buffels worden uitgebreid om de kinderen hun 
dagelijkse glas melk te kunnen voorzien. 
  
Artsen zonder Grenzen heeft weinig toelichting nodig. Hun hulpprojecten 
in Syrie/Turkije en in Sierra Leone (EBOLA-bestrijding) zijn dagelijks in het 
landelijke nieuws. Laten wij niet vergeten dat als iedere organisatie landen 
als Sierra Leone/Liberia/Guinee in de steek laat bij de EBOLA-bestrijding er  
zich in Afrika een niet te beheersen epidemie zal ontwikkelen. 
 
Gemeenschap Oudezijds Honderd: Dit is voor de PCI een nieuwe 
organisatie waar Eugene Brussee veel mee heeft samengewerkt vanuit de 
Nicolaas Parochie. Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen 
samen de Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad 
van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie van Jezus 
Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, 
maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijke 
werk en medische zorg door Kruispost.  
Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de 
reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en 
(uitgeprocedeerde) asielzoekers.  
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Per jaar bezoeken zo’n 3200 patiënten Kruispost, dat betekent jaarlijks 
7500 consulten. De medische hulp is vergelijkbaar met die van een 
huisartsenpraktijk. Zij bieden ook de mogelijkheid om een beroep te doen 
op maatschappelijk werk, omdat de vraag van de patiënt vaak breder is 
dan alleen de medische. Kruispost bestaat sinds 1983 en wordt gedragen 
door Oudezijds 100 en de Johanniter Orde. 
 

Het werk van Kruispost wordt mogelijk gemaakt door de 
inzet van pro deo hulpverleners. Het team van tachtig 
vrijwilligers en medewerkers bestaat uit medici – onder 
wie huisartsen, een chirurg en een dermatoloog, een 
tandarts, een apotheker een fysiotherapeut, 
maatschappelijk werkers, een advocaat receptionisten en 
administratieve ondersteuners 
 

De coördinerende arts, enkele maatschappelijk werkers en een 
schoonmaker zijn betaalde krachten. Zij waarborgen de continuïteit van 
het zorgaanbod. Voor hen die meer willen weten: Kruispost Medische zorg 
& medisch maatschappelijk werk, Oudezijds Voorburgwal 129. Het IBAN-
nummer is NL 22 ABNA 0 437 295 370  
t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost. 
 
De PCI beveelt de kerstcollecte van harte bij u aan en wij hopen dat u zich 
tijdens warme en gezellige kerstdagen realiseert dat er vele medemensen 
zijn die onze hulp keihard nodig hebben. Uw PCI wenst u een zalig en 
gelukkig kerstfeest. 
 

 
Kledinginzameling 
 
De kledinginzameling voor Mensen in Nood heeft dit jaar  

1705 kg opgebracht.  

Alle gevers, hartelijk dank voor uw inbreng.  

Tot volgend jaar.  

Riet Hilhorst. 
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Eerste Communie 
 
Aan de ouders/verzorgers van de kinderen die komend jaar  
hun Eerste Communie willen doen.  
 

De datum is al bekend, de Eerste Communie zal plaatsvinden op:  
Zondag 12 april 2015. 
Begin februari 2015 zal het voorbereidingsproject met de kinderen 

van start gaan. 
Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een  
eerste ouderavond op: 
 

Donderdag 15 januari 2015 om 20.30 uur in de pastorie. 
 

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend. 
Heeft u een zoon/dochter die in aanmerking komt, dan bent  
u van harte welkom. 
De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.  
Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger. 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich via de mail opgeven  
of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij: 
 

Pastor E. Brussee, Ronde Hoep Oost 31 (pastorie) – tel.: 4961320 

Mevr. K. Lötters, Boterbloem 73 – tel.: 4965733 

Mevr. I. Land-dos Santos, Vink 8 – tel.: 6169393. 
 

Aanmeldingen via mail: karinl68@hotmail.com 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:    Voornaam kind: 
Adres: 
Telef.nr.: 
Emailadres: 
Op donderdag 15 januari a.s. kunnen jullie ons verwachten 

met........... persoon/personen 
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Bedevaart naar Rome 

In de meivakantie van 2015 organiseert het bisdom samen 
met reisorganisatie VNB een bisdom bedevaart naar Rome. 
‘Op weg in verbondenheid, jong en oud, ga met ons mee!’ 
 

Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer 
verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en je gaat met elkaar 
op reis. De hoop is dan ook, dat deze bedevaart een positieve bijdrage mag 
leveren aan het vormen van levende en betrokken kerkgemeenschappen 
in ons bisdom en de saamhorigheid extra zal versterken. Maar ook als u 
niet of minder kerk betrokken, bent u van harte welkom om mee te gaan 
op deze bedevaart!  
 
In de stad Rome worden meerdere bijzondere plaatsen bezocht.  
Uiteraard zijn er gezamenlijke vieringen in de grote kerken van Rome,  
met ondersteuning van het kathedrale koor en een speciaal voor de reis 
samengesteld projectkoor. Maar ook is er gelegenheid om zelf, als 
parochie, als groep of als gezin, erop uit te trekken. Let wel: een bezoek 
aan Rome vermoeiend en intensief is. Het is noodzakelijk dat u goed ter 
been bent! 

Voor het hele programma kunt u contact opnemen met het secretariaat 

van R.K. parochie Amstelland: tel. 020-6460683 of per e-mail: 

secretariaat@rkamstelland.nl. Ook vindt u meer informatie op 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 

Inschrijving kan alleen via www.vbn.nl en is mogelijk tot 1 februari 2015. 
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Week van Gebed voor de Eenheid 

 

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd van 18 tot 25 

januari. De gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. 

Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende 

kerken over de hele wereld een week lang te laten bidden voor de 

eenheid.  

 

Het thema voor de Week van Gebed voor de Eenheid 

van christenen 2015 luidt: ‘Dorst?’ Het thema is 

aangedragen door kerken uit Brazilië en gebaseerd op 

het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit het  

Bijbelboek Johannes 4,7.  

 

Brazilië, een land met veel zoetwaterreservoirs.  

Je hebt ook voortdurend water nodig, omdat in grote delen van Brazilië de 

temperatuur hoog is. De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende de 

dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag, want dan hoopte 

ze geen van de vrouwen die over haar roddelden tegen te komen. Jezus 

knoopte een gesprek aan, niet met een preek maar met een verzoek:  

‘Wil je me te drinken geven?’ Hij heeft zelf dorst.  

En hij spreekt over de behoefte aan levend water.  

 

Elk mens heeft dorst - dorst naar levend 

water: dat zijn twee facetten die in deze 

Week van gebed terugkeren. En wellicht 

doen we, samen biddend, de 

ontdekking dat we allen één zijn in onze 

afhankelijkheid van de bron. 

  

Laat ons bidden 

om eenheid, 

zodat wij onderweg, 

met elkaar optrekkend 

in de voetsporen 

van Christus, 

dichter tot elkaar 

komen 
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Voor u gelezen: www.beterthuis.nl  

BeterThuis is een online marktplaats van ouderenzorg:  
Via een digitaal platform worden vraag en aanbod van hulp en zorg voor 
ouderen aan elkaar gekoppeld. In heel het land, op basis van invoer van 
het postcodegebied van de zorgvrager en de gewenste diensten en 
criteria.  
 
BeterThuis staat voor goede, betrokken en betaalbare zorg aan huis. Er zijn 
veel mensen met ervaring en affiniteit in zorg voor ouderen die graag deze 
zorg willen bieden, betaald of onbetaald. Via BeterThuis kunnen deze 
mensen als thuishelper hun diensten aanbieden en hun talenten inzetten 
op een flexibele en toegankelijke manier. 
Het gaat BeterThuis primair om het tot stand brengen van een 
persoonlijke klik tussen thuishelper en hulpvrager, om een duurzame 
zorgrelatie op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en respect. 
 
BeterThuis is een maatschappelijk initiatief, gedreven door de behoefte 
om een betekenisvolle bijdrage aan de ouderenzorg te leveren.  
BeterThuis wil positief en structureel bijdragen aan het terugdringen van 
een groot maatschappelijk probleem: een groeiend aantal eenzame 
ouderen, die steeds minder vanzelfsprekend recht hebben op hulp en zorg. 
Tevens wil Beterthuis de mantelzorgers ontlasten. 
 
Misschien een antwoord op de behoefte aan persoonlijke en betrokken 
zorg, waarbij er oprechte aandacht en voldoende tijd voor de zorgvrager is 
en waarbij deze zoveel mogelijk zelf de regie in handen heeft bij de keuze 
van de zorgverlener en de invulling van de zorg. 
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Eindejaarsmijmering 

 
Elk jaar dooft vluchtig uit, 
het duurt maar even, 
maar veel herinneringen 
aan lukken en begeven 
ze zijn mij onuitwisbaar bijgebleven. 
 
Nu roept het nieuwe jaar 
ook nieuwe vragen, 
rond telkens weer dat wonder 
het toch te durven wagen, 
een mens op zwakke schouders mee te dragen. 
 
Zal 'k weer met zachte hand 
de tranen drogen 
van wie verdrietig schreien, 
en in mijn ziel bewogen 
weer licht verwekken in gedoofde ogen? 
 
Laat ons het samen doen 
en verder streven, 
om voor elkaar te zorgen. 
Elk stukje van ons leven 
zij warme liefde, God én mens gegeven. 
 

  

2015 
 

Wij wensen u allen  

een  Gezond en 

Voorspoedig Nieuwjaar 
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Nieuws van de redactie 

 

Voor u alweer de laatste parochieblad van het jaar. Wij hopen dat u 

genoten heeft van ‘De Brug’ het afgelopen jaar. Wij hebben het in ieder 

geval met veel plezier voor u samengesteld en willen de mensen bedanken 

voor hun input en ideeën. 

Ook willen we vanaf deze plaats Berny van Wieringen bedanken voor haar 

inzet. Zij heeft besloten, na vele jaren zorg te hebben gedragen voor de 

lay-out en het ter perse brengen van 'De Brug', te stoppen met haar 

werkzaamheden. De afgelopen maanden heeft zij ons wegwijs gemaakt en 

laat ze  'De Brug' met vol vertrouwen aan ons over. Dank je wel Berny voor 

al je goede zorgen! 

Op dit moment zitten, Paul Liesker, Hélène van Huizen, Annelies Reesink 

en Yvette Saan in de redactie. We zijn nog op zoek naar nieuwe leden, daar 

Paul en Hélène er tijdelijk in zitten. Dus mocht u zich aangesproken voelen, 

meld u aan. Of misschien dat u iemand in uw achterban, familie of 

vriendenkring, weet die het leuk zou vinden om 5x per jaar mee te willen 

denken en werken aan het tot stand komen van ons parochieblad? Voor 

meer informatie kunt u bellen met Yvette Saan (020-4965310) of een email 

sturen naar redactieurbanusouderkerk@gmail.com. Wij horen het graag! 

Na een uitbundige (na)zomer volgt nu onvermijdelijk de herfst; een 

jaargetijde dat de overgang vormt naar de donkere dagen rond Kerstmis. 

Maar zover is het nog niet; eerst krijgen we nog de voorbereiding daarop 

in de Adventstijd. Wij wensen u alvast een goede Adventstijd, een zalig 

Kerstfeest en een gezond 2015 toe. Namens de redactie, Yvette Saan 

 

Inleverdatum kopij: Betreft de maanden: Uitkomen van ‘De Brug’: 

di 13 januari 2015 februari/maart/april wo 29 januari 2015 
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Contactpersonen Sint Urbanusparochie 

 

Redactie ‘De Brug’               redactieurbanusouderkerk@gmail.com  

Werkgroepen Raad van Kerken 
Mw. Linda den Hartog 

020-496 4759 

 Parochiële Caritas/PCI 
Mw. Willy Out 

020-496 4469 

 Bezoekersgroep  
Mw. Hélène van Huizen 

020-496 1243 

 Vormselwerkgroep/ 
Jongerengroep  
Dhr. Paul Liesker 

0614-181 919  
020-644 8097 

 Communiewerkgroep  
Mw. Karin Lötters 

020-496 5733 

 Kerkhof 
Dhr. Rob Cerpentier 

020-496 1853 

 Websitebeheer 
Dhr. Ron Korrel 

 

 
Koren 

 
Dirigent  
dhr. Laurens de Boer 

 
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 

020-4964941 

 
Ledenadministratie 

 
Dhr. Jan de Jong 
 

 
020-496 4608 
jongj@upcmail.nl 

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

 
Dhr. Ton van de Vall 
R.K. Gezellenhuis 

 
020-496 1749 
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 “stipidium” 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: misintentie. 
 
 

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 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), geboorte datum en godsdienst. Dank u wel. 


