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Gerechtigheid 
 
Nu de vakantietijd weer voorbij is gaan we ondanks alle spanningen die er 
in de wereld zijn, vol goede moed aan de slag met een nieuw werkjaar, 
waarin we geconfronteerd zullen worden met de nodige veranderingen en 
voor nieuwe taken komen te staan. Daar hoort ook een vernieuwd 
parochieblad bij, dat - omdat het voortaan tweemaandelijks zal verschijnen 
- geldt voor de maanden september en oktober. 
 
Liturgisch betreft dit de periode van de 23ste tot de 30ste zondag door het 
jaar, waarop we in dit zogenoemde A-jaar lezen uit het evangelie van 
Matteüs. In deze periode zijn dit prachtige verhalen over belangrijke 
aspecten van het dagelijks leven, veelal in de vorm van parabels, zoals 
bijvoorbeeld die van de arbeiders in de wijngaard, de genodigden bij de 
bruiloft en de gelijkenis van de misdadige wijnbouwers. Wat al deze 
verhalen gemeenschappelijk hebben, is de roep om gerechtigheid. 
 
In de Bijbel is gerechtigheid een centraal begrip. Het betekent dat je ook 
doet wat van je verwacht mag worden. Zo komt het dicht bij ons woord 
rechtvaardigheid. In het boek Jozua wordt Jeruzalem bijvoorbeeld bestraft 
om zijn ongerechtigheid, omdat het zijn burgers niet behandelt zoals 
verwacht zou mogen worden. Er zijn ook positieve voorbeelden. In het 
gelijknamige Bijbelboek wordt Job geprezen om zijn gerechtigheid, omdat 
hij behoeftigen en wezen geholpen heeft. In verschillende psalmen komt 
naar voren, dat de mate van gerechtigheid zichtbaar wordt in de 
verhouding tot de armen en de hulpbehoevenden, niet om deze houding 
als zodanig, maar omdat dit type gerechtigheid de tenuitvoerlegging is van 
de wet van God. In het boek Daniël wordt gerechtigheid dan ook gewoon 
gelijkgesteld met mededogen met de behoeftigen.  
 
In de psalmen komt de gerechtigheid Gods naar voren als de openbaring 
van Zijn heilshandelen overeenkomstig Zijn toezegging in het Verbond, zelfs 
in de gerechtigheid als straf. De verlossingsdaden van God worden dan ook 
Zijn gerechtigheid genoemd. Deze gerechtigheid is een dynamisch begrip. 
Het is een zegevierende gerechtigheid, die in de strijd met vijandige 
machten uiteindelijk de sterkste blijkt en het kwaad overwint. Zo wordt 
Melchisedech koning van de gerechtigheid en koning van de vrede 
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genoemd, omdat hij staande blijft tegenover de afgoderij van zijn dagen en zo 
zelfs voorbeeld kan zijn voor het priesterschap van Christus.  
 
Dit overwinnend karakter van de gerechtigheid blijkt ook uit de plaatsen waar van 
de lijdende dienstknecht bij Jesaja gezegd wordt, dat juist zijn ondergang het 
recht zal voortbrengen.  
 
De grondgedachte van gerechtigheid, dat iemand doet wat van hem verwacht 
mag worden, staat ook centraal in het Nieuwe Testament, met name in de 
brieven van sint Paulus. Hij blijft binnen het kader van het Joodse denken, maar 
doorbreekt dat in zover hij ontkent dat ooit iemands eigen gerechtigheid hem tot 
een rechtvaardige en een vrijgesprokene van schuld zou maken, omdat hij niet 
alleen schuldig staat tegenover de naaste, maar in de naaste ook tegenover God, 
zodat de rechtvaardige slechts door het geloof in Jezus Christus zal leven.  
 
Deze rechtvaardiging door God houdt in, dat hij de mens volgens zijn 
bondsbelofte schuldeloos verklaart en hem de gerechtigheid Gods geeft, wat 
betekent dat God hem erkent als zijn bondgenoot. Deze zogenoemde 
rechtvaardiging door het geloof staat tegenover de rechtvaardiging door de 
werken en is dus een rechtvaardiging zonder de werken van de wet. Het betekent 
niet, dat daardoor de rechtvaardiging door de werken overbodig wordt.  
De uitverkiezing om door God gerechtvaardigd te worden stelt juist hoge eisen 
aan ons in die zin, dat wij er door onze manier van leven naar moeten streven het 
niveau te bereiken van de gerechtigheid Gods waardoor wij uiteindelijk 
gerechtvaardigd worden. Met andere woorden: omdat wij getuigen mogen zijn 
van de gerechtigheid Gods, die ons in Zijn Zoon tegemoet is gekomen in de 
bestrijding van het kwaad, is Gods gerechtigheid de maatstaf geworden voor ons 
doen en laten. De gerechtigheid als eigenschap van God kent geen compromissen. 
Als christenen worden we daarom uitgedaagd tot compromisloze gerechtigheid in 
navolging van Jezus Christus, niet alleen als gelovige, maar ook als lid van de 
kerkgemeenschap. 
 
Onze geloofsgemeenschap staat voor grote veranderingen. In de personen van de 
nieuwe pastoor en de nieuwe pastor-diaken krijgt de parochie niet alleen een 
nieuwe pastorale leiding, maar door de personele unie die door deze 
pastoorsbenoeming is ontstaan met de regioparochie Amstelland, zijn wij nauwer 
met de regioparochie verbonden. Deze benoeming had ook tot gevolg, dat ik mijn 

taak als administrator kon neerleggen. Het gaat niet om een definitief 
afscheid, omdat ik als voorganger voor de parochie beschikbaar blijf.  
 
Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om alle parochianen, 
pastor Kint en het parochiebestuur nogmaals te bedanken voor de goede 
samenwerking en de positieve sfeer waarin ik mijn taak als administrator 
mocht vervullen. Ik wens de St. Urbanusparochie van Ouderkerk a/d Amstel 
en de regioparochie Amstelland een goede toekomst toe. 
 
Pastor G. van Tillo 

 
 

 
 
 
 
WEEK TEGEN EENZAAMHEID   start 25 september 2014 
CARITAS TEGEN EENZAAMHEID 

 
Wat verandert er nu precies in de zorg voor ouderen? 

Hoe ziet die zorg er in de toekomst uit? 
Wat betekent dat voor ons? 

Kunnen wij iets doen voor ouderen die door een gebrek aan zorg dreigen te 
vereenzamen? 

 
Informatieavond ter voorbereiding op deze week tegen eenzaamheid is op 
dinsdag 2 september 2014 om 20.00 uur. Bedoeld voor parochies, 
caritasinstellingen, bezoekgroepen, werkgroepen, parochianen en pastores. 
Het wordt een bijzondere avond, waarin wij met elkaar willen nadenken 
over wat wij zouden kunnen doen tegen de eenzaamheid.  
 
De avond wordt georganiseerd door de pastores diaconie in het dekenaat 
Amsterdam. Adres: De Boomkerk, Gibraltarstraat 55, Amsterdam 
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Een nieuw begin 
 
In september mag ik beginnen als pastor-diaken in de Sint Urbanusparochie en de 
parochie RK Amstelland. Eind augustus verhuizen we met het hele gezin naar de 
pastorie aan de Ronde Hoep. Een nieuw begin voor u en voor ons. 
 
Verschillende parochianen heb ik al kunnen ontmoeten, niet vanaf het altaar 
maar al klussend met een shirt vol verf. Zo heb ik verschillende trouwe vrijwilligers 
even kunnen spreken en gemerkt hoe velen van u zich belangeloos inzetten voor 
deze parochie.  
 
Heel bijzonder is ook dat vele vrijwilligers hebben meegeholpen met het 
opknappen van de pastorie. Ik dank al deze lieve mensen hartelijk voor hun werk. 
Het geeft ons als gezin ook echt het gevoel welkom te zijn. 
 
Op 7 september zal ik gepresenteerd worden en mijzelf en mijn gezin voorstellen 
in de Urbanuskerk. Dan hoop ik velen van u de hand te schudden en hopen we als 
gezin met veel mensen kennis te kunnen maken. We kijken daar naar uit. 
Ik ben aangesteld voor de hele regio maar als eerst aanspreekbare van de 
Urbanus in Ouderkerk. Dus het zwaartepunt van mijn werk ligt hier. Hoe mijn 
werkweek eruit zal zien, moet al doende duidelijk worden. Wel al duidelijk is dat 
ik op dinsdagochtend een spreekuur heb van 9.30 uur tot 11.00 uur. U kunt 
natuurlijk ook op andere momenten bellen en als u mij niet treft een boodschap 
achterlaten zodat ik kan terugbellen. En u kunt altijd een afspraak maken. 
 
Met de hulp van de Geest zal ik mijn best doen om u ten dienste te zijn met de 
krachten en de talenten die mij gegeven zijn, met de steun van mijn lieve gezin en 
hopelijk die van u. 
 
Pastor Eugène Brussee, diaken 

 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor zondag 31 augustus 
 
In de viering van 31 augustus gaat pastor van Tillo voor. Het is zijn laatste 
viering officieel als administrator van onze parochie. 
Na de viering willen wij hem graag bedanken voor al het goede werk dat hij 
heeft verricht voor onze parochie. We willen dit doen onder het genot van 
een kopje koffie of thee met wat lekkers. Het is gelukkig niet de laatste 
viering van pastor van Tillo in onze kerk, komende tijd zal hij nog regelmatig 
voorgaan. We hopen dat u deze zondag met velen aanwezig zult zijn om 
pastor van Tillo te bedanken. 
 
 

Aan de Parochianen van het parochieverband 
van de RK Parochie Amstelland  
en van de Sint Urbanusparochie 
te Ouderkerk aan de Amstel 

Op 15 juni 2014 is er bij bisschoppelijk decreet een parochieverband 
ontstaan van de RK. Parochie Amstelland en de Sint Urbanusparochie te 
Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Op 7 september 2014 zullen de Parochiebesturen en het Pastorale Team 
van dit parochieverband aan de geloofsgemeenschappen worden 
gepresenteerd. Diaken drs E.L.M. Brussee zal als nieuw lid in het team van 
pastores worden opgenomen. 
Dit zal gebeuren in een feestelijke Eucharistieviering om 10.00 uur in de 
Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Na de viering is er gelegenheid tot nadere kennismaking en om pastor 
Eugène Brussee en zijn gezin welkom te heten. 
Namens het parochieverband nodig ik u graag uit voor deze 
Eucharistieviering en de aansluitende receptie. 
 
Pater T.F. Buitendijk OCarm, 
Pastoor RK. Parochie Amstelland 
Pastoor Sint Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel 
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Moge de Schepper voltooien 
wat hij eens is begonnen en 
hen eeuwig leven schenken. 

Namens het Parochiebestuur 

 
De vakantieperiode begint weer ten einde te lopen. De scholen zijn weer 
begonnen. In onze parochie is er echter de afgelopen tijd weinig sprake geweest 
van vakantie. 
Een zeer gemotiveerde maar ook vakkundige groep van vrijwilligers heeft 
afgelopen weken een start gemaakt met het opknappen van de pastorie om 
ervoor te zorgen dat de familie Brussee daar binnen niet al te lange tijd hun intrek 
kan gaan nemen. 
Er is uitvoerig overleg geweest met het bisdom in welke mate, zowel op 
technisch- als financieel gebied, het nodig en verantwoord is om te restaureren. 
Er is sprake van achterstallig onderhoud en vooral aan het dak en de gevels 
dienen noodzakelijke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd te worden. 
 
Er is inmiddels toestemming van het bisdom om de eerst noodzakelijke 
restauratiewerkzaamheden te gaan uitvoeren.  
 
Regio 
Zoals u op de valreep voor de vakantie nog heeft kunnen lezen zal de parochie 
Ouder-Amstel actief deel uit gaan maken van de Regio Amstelland tezamen met 
de Amstelveense kerken. Ook onze nieuwe pastor, diaken Brussee is benoemd in 
het pastorale team van deze regio. 
De komende maanden en jaren zullen we dus steeds meer zaken samen gaan 
oppakken. 
De details daarvan worden nog verder uitgewerkt, maar in ieder geval zal de 
viering op 7 september daar de aftrap van zijn. 
Parochianen uit de hele regio zijn hiervoor uitgenodigd. 
Er is al veel over gezegd en geschreven, maar fuseren van parochies is in deze tijd 
van dalende bezoekers en stijgende kosten helaas absolute noodzaak. 
Het biedt natuurlijk ook weer nieuwe mogelijkheden. Ideeën en ervaringen 
kunnen uitgewisseld worden, nieuwe contacten kunnen worden gelegd en in 
breder perspectief zal de mogelijkheid tot nieuwe ontmoetingen ook groeien. 
 
We willen u allen van harte uitnodigen om 7 september aanwezig te zijn bij deze 
bijzondere viering, waar niet alleen diaken Brussee geïnstalleerd zal worden maar 
waarbij ook het pastorale team voor de regio Amstelland zichzelf kan voorstellen. 
De eerste kans op nieuwe ontmoetingen.  

Een nieuwe periode in de Urbanus Parochie van Ouderkerk ligt voor ons. 
Alleen met elkaar kunnen we daar iets moois van maken. Wij willen u graag 
uitnodigen om open staan voor nieuwe ideeën, maar wij willen u zeker ook 
uitnodigen om te komen met nieuwe ideeën. Kerk zijn doe je uiteindelijk 
met elkaar samen. De kerk levendig houden doe je ook met elkaar samen. 
 
Nu het pastoraat nieuw ingevuld wordt ontstaat er ook ruimte voor nieuwe 
inbreng. Eén voorbeeld vindt u al in de vorm van dit parochieblad. Een 
nieuw team van vrijwilligers heeft zich aangemeld om zorg te dragen voor 
de voortzetting van het parochieblad. Zo zal er ook gezocht moeten worden 
naar mensen die zich willen inspannen voor het voorbereiden van de 
diverse liturgieën voor de verschillende vieringen.  
Wij hopen dat wij op deze wijze, naast uiteraard alle vrijwilligers die al 
zoveel voor onze parochie deden, toch weer met nieuw elan vorm kunnen 
geven aan het begrip “ Kerk zijn in 2014” . 

 
 
In Memoriam  
 

Petronella Maria Drubbel-van ’t Schip   05-07-2014 

Hermanus Jooren     20-07-2014 

Jan Splinter      24-07-2014 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
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Intenties voor de maand september 2014 
 
Zondag 07 september om 10.00 uur. 

Jan Splinter, Herman Jooren. Agatha te Beek-Broodbakker, 

Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, 

Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk , Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie 

Kea, Rinie Helsloot-de Groot, 

André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, 

Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk. 

 

Zondag 14 september om 10.00 uur. 

Jan Splinter, Herman Jooren, Nel Drubbel-van ’t Schip, 

Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, 

Elena Kruishaar-Demtschenko, Wil Mortier-van Essen, 

Nellie van Buuren, Ton Witmond, Sophie Kea, 

Voor degenen die het moeilijk hebben. 

 

Zondag 21 september om 10.00 uur. Vredeszondag. 

Overleden ouders v.d .Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, 

Overleden fam. van Wees-Kolk, Ben Fakkeldij, Annie Mouris, 

André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, 

Ruud Oud, Joop Platje, Theo Kooiman, Ton Lefèvre. 

 

Zondag 28 september om 10.00 uur. 

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Henk Mesman, 

Lenie Lakerveld-Broodbakker, Riki Groen-Hendriks, 

Johny Baron, Cock Rietveld, Ton de Kort, Jan Compier, 

Agatha Mooren-v.d.Hulst. 

 
Vanaf 12 september vindt u de Intenties terug in het ‘Bruggetje’. 

Meer informatie leest u in het stuk van de redactie van de ‘Brug’ elders in deze uitgave. 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing door prof. Dr. Keirse: ‘Later begint vandaag’  

Wie durft te denken aan de laatste periode van het leven? 

We bereiden een huwelijk voor, onze verjaardagen en onze vakanties. 

Met een goede voorbereiding ga je goed op weg en kun je vervelende 

situaties voorkomen. Een goede voorbereiding voor de laatste periode van 

het leven zorgt voor meer kwaliteit voor de gene die komt te overlijden en 

voor de mensen die hem dierbaar zijn. 

  

Prof. Dr. Manu Keirse is hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de 

K.U. Leuven en schrijver van boeken als “Helpen bij verlies en verdriet”, 

“Vinger afdruk van verdriet” en “Later begint vandaag”. Met zijn vaak 

taboe doorbrekende lezingen spreekt hij volle zalen toe in België en 

Nederland. Prof. Dr. Manu Keirse spreekt over de laatste levensfase, 

palliatieve zorg en een waardig levenseinde, onderwerpen waar nog vele 

misverstanden over bestaan. Vanuit een lange en rijke beroepservaring weet 

hij mensen te boeien over een onderwerp dat we liever in het vergeethoekje 

stoppen. Een inspiratie voor iedereen die met levenseinde te maken heeft of 

krijgt. 

  

Deze lezing wordt gehouden op maandagavond 29 september om 19.30 uur, 

inloop vanaf 19.00 uur in Amstelstroom, Kerkstraat 12, Ouderkerk a/d 

Amstel. Entree bij aanmelding vooraf is  €7,50, zonder aanmelding € 10,00. 

Aanmelding kan via Lisette Verheijen 06-49 323 919 of per mail 

naar lisette@mea-vota-uitvaart.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen 

020 - 69 55 530 of kijkt u op www.mea-vota-uitvaart.nl.  
Boekhandel Sprey is tijdens de lezing aanwezig met boeken van Manu 

Keirse en andere boeken die het onderwerp raken.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lisette@mea-vota-uitvaart.nl
http://www.mea-vota-uitvaart.nl/
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Opbrengst oecumenische gezinsviering 
 
Op zondag 22 juni was in de Amstelkerk de jaarlijkse oecumenische gezinsviering 
van de Raad van Kerken. 
Als collectedoel werd door de Raad van Kerken gekozen voor het Kerk in Actie 
project dat zich richt op de straatkinderen van Myanmar. Door het langdurige 
conflict in Myanmar (Birma) zijn veel Myanmarezen, speciaal uit etnische 
minderheden, naar de grens met Thailand gevlucht. De toekomst van de kinderen 
van deze vluchtelingen ziet er slecht uit. De opbrengst was € 326,60. 
De opbrengst van de tweede collecte ten behoeve van het werk van de 
plaatselijke Raad van Kerken bedroeg € 156,25. Onze hartelijke dank voor uw 
bijdrage. 
Marcel Burger, Penningmeester Raad van Kerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 5 oktober 

Wereldmissiedag voor kinderen 
 

Gezinsviering 
 

 om 10.00 uur 
 

Diaken E. Brussee zal in deze viering voorgaan 

en o.l.v. Laurens de Boer zingt   

het Kwetternest weer vrolijke noten. 
 

Ouders die in het afgelopen jaar hun kindje 

hebben laten dopen nodigen we hierbij uit om in 

deze viering de doopschelp van hun kindje   

in ontvangst te nemen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Iedereen is hierbij weer van harte welkom 
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Agenda september 2014 
Week 35. 
Zo 31 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met koor de Duif 

Voorganger: Pastor van Tillo 
Koffie drinken na afloop. 

Week 36. 
Wo 03 sept. 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? 

Zo 07 sept. 10.00 uur Installatieviering diaken Eugène Brussee, 
met alle Pastores en alle koren 
Koffie drinken na afloop. 

Week 37. 
Di 09 sept. 20.00 uur Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. 

Met Ds. Jos de Heer 
Wo 10 sept. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

Za 13 sept. 18.30 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo  
Zo 
 

14 sept. 
 
 

10.00 uur 
 
19.30 uur 
19.00 uur 

Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastor van Tillo 
Vesper in Amstelkerk Corrie van Till gaat voor. 
Inzingen  o.l.v. Eric Jan Joosse. 
 

Week 38. 
Wo 17 sept. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

Vr 19 sept. 12.30 uur Lunchtijdconcert in de Sint Urbanuskerk 

Za 20 sept. 12.00-  
16.00 uur 

High tea wandeling door het dorp, incl. drie 
concertjes. Opgave via Bakkerij Out. 

Zo 21 sept. 10.00 uur Vredeszondag in de Sint Urbanuskerk 
Voorgangers: Ds. Jos de Heer en Diaken  
Eugène Brussee 
Koren: Capella Nova en St.Caecillia 

 

 

 

 

Week 39. 
Wo 24 sept. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk. 

  15.00-  
20.00 uur 

Kledinginzameling Mensen in Nood. 
In het portaal van de Sint Urbanuskerk 

Za 27 sept. 18.30 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo. 
Zo 28 sept. 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor van Tillo 
 

 

Agenda oktober 2014 

 
Week 40. 
Ma 29 sept.   19.30 uur Lezing: ‘Later begint vandaag’  

door prof. Dr. Manu Keirse. Amstelstroom. 
Inloop vanaf 19.00 uur. 

Wo 01 okt. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  13.00 uur Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie 

drinken. Wie helpt mee? 

Zo 05 okt. 10.00 uur Gezinsviering met ’t Kwetternest  
Voorganger: Diaken Eugène Brussee  
Wereldmissiedag voor kinderen. 
In deze dienst worden tevens de doopschelpen 
uitgereikt aan de ouders van de dopelingen 
van het afgelopen jaar.  

Week 41. 
Wo 08 okt. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk. 
  19.30 uur Mariamaand: Rozenkransgebed in de 

Dagkapel. Voorganger: mw. B. Stronkhorst  
Za 11 okt. 18.30 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor J. Adolfs 

Start herfstvakantie tot 19 oktober 

Zo 12 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met koor St.Caecillia 
Voorganger: Pastor J. Adolfs 

  15.30 uur Zondagmiddagconcert in de Sint Urbanuskerk 

  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk. 
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Week 42. 
Di 14 okt. 20.00 uur Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk 

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

parochieblad betreffende de maanden: 
november-december-januari. 

Wo 15 okt. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk. 

  19.30 uur Mariamaand: Rozenkransgebed in de 
Dagkapel. Voorganger: mw B. Stronkhorst  

Zo 
 
 

19 okt. 10.00 uur Woord en communieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Diaken Eugène Brussee  
Wereldmissiedag 

Week 43. 
Wo 22 okt. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk. 

  19.30 uur Mariamaand: Rozenkransgebed in de 
Dagkapel. Voorganger: mw B. Stronkhorst  

Vr 24 okt. 12.30 uur Lunchtijdconcert in de Sint Urbanuskerk 
Za 25 okt. 18.30 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo 
Zo 26 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor van Tillo 

Week 44. 
Wo 29 okt. 09.00 uur Verspreiding parochieblad ‘De Brug’. 

  08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk. 

  19.30 uur Mariamaand: Rozenkransgebed in de 
Dagkapel. Voorganger: mw B. Stronkhorst  

 

Urbanus Lunchtijd Concerten 
 

Op vrijdag 19 september, 12.30-13.00 uur, zal het eerstvolgende 

lunchtijd concert in de S
t
 Urbanuskerk gegeven worden. De 

uitvoerenden zijn Jaco van Leeuwen       (orgel en piano) en 

Maureen Natzijl (saxofoon).  

 

Op het programma staan de volgende werken: 

Vollebregt-orgel: 

1. Uit: Sonata for saxophone and organ van Denis Bédard (*1950); 

Invention en  Barcarolle 

2.  Canzona van Jean Langlais (1907-1991)  

3. Uit: Faith (voor sopraansaxofoon en orgel)  van Ad Wammes (*1953): 

Reconciliation 

 

Kistorgel: 

4. Deel 3 en 4 uit Hugo Distler (1908-1942) 

 ‘30 Spielstücke für die Kleinorgel’ op. 18/I 

5.  Uit: Suite voor altsaxofoon en piano van Paul Bonneau (1918-1955): 

Plainte  en Espieglérie 

 

Jaco  van Leeuwen studeerde aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek 
te Utrecht orgel, piano, koordirectie, zang en kerk-muziek.  
In 1985 behaalde hij cum laude de diploma´s Docerend Musicus voor orgel 
en piano, alsmede het einddiploma Kerkmuziek. Hij vervolgde zijn 
orgelstudie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en behaalde 
in 1987 het diploma Uitvoerend Musicus.  
  
Hij won eerste prijzen op het Internationaal Orgelconcours Utrecht (1988) 
en het Internationaal Hendrik Andriessen Orgelconcours (1992). Jaco van 
Leeuwen Oude Jeroenskerk te Noordwijk.  
Naast het geven van orgel-concerten treedt hij op als begeleider van koren 
en vocale ensembles. Hij is ook actief als componist van koor- en 
orgelmuziek.  
Met het koor ‘Cappella pro Cantibus’ uit Oegstgeest maakte hij enkele CD's 
en in 2002 heeft hij een CD uitgebracht van het Noordwijkse Knipscheer-
orgel. In 2007 is hij koninklijk onder-scheiden als Lid in de Orde van Oranje 
Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Noordwijkse muziekcultuur. 
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Maureen Natzijl studeerde klassiek saxofoon aan het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam. In 1998 behaalde zij daar het diploma Docerend Musicus. Vervolgens 
behaalde zij in 2000 op het Koninklijk Conservatorium van Den Haag het diploma 
Tweede Fase (Uitvoerend Musicus). Tegenwoordig heeft zij haar eigen lespraktijk 
aan huis onder de naam ‘Sax to the Max’. Naast het lesgeven speelt zij in twee 
bands, te weten ‘Ain’t No Secret’ en ‘AllStars’. Ook speelt zij in ´Jazz I do’, een zeer 
veelzijdige combo met saxofoon, contrabas, toetsen en drums.  
 

In het lunchtijd concert op vrijdag 24 oktober (12.30-13.00 uur) zullen  
Susanne Brussee-Van de Vosse (sopraan) en Erik-Jan Eradus (orgel) 
optreden. Het programma van dit concert zal op een later tijdstip 
bekend worden gemaakt. 

 
Susanne Brussee-van de Vosse studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zij studeerde(-) klassieke zang aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag, waar zij in 2002 succesvol afstudeerde. Zij volgde 
masterclasses bij Diane Forlano en Barbara Pearson in Engeland, bij Christian 
Papis in Frankrijk en in Nederland bij  Cristina Deutekom en Ira Siff. 
 
Zij treedt regelmatig als soliste op in Oratoria, en geeft Opera en Liedrecitals. 
Tevens is zij zangdocente en geeft zangworkshops en stemvorming aan koren. 
Susanne is gehuwd met Diaken Eugene Brussee.  
Erik-Jan Eradus studeerde orgel bij Bernard Bartelink, Jacques van Oortmerssen en 
Jean Boyer. Hij is als organist verbonden aan de Hofkerk, de Buiksloterkerk en 
tevens aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Amsterdam.  
Voor nadere informatie zie zijn website: erikjaneradus.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanus Zondagmiddag Concert 
 
In het zondagmiddagconcert op 12 oktober (15.30-16.30 uur) zal 
de bekende sopraan Roberta Alexander optreden. Het 
programma van dit concert zal op een later tijdstip bekend 
worden gemaakt. 

 
De van oorsprong Amerikaanse sopraan Roberta Alexander staat aan de 
internationale top als opera- en recitalzangeres. Zij treedt op in de grote 
operahuizen en concertzalen in de Verenigde Staten en Europa. Zij werkt 
met beroemde orkesten als de  Wiener Philharmoniker, het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Royal Symphony Orchestra en het Philadelphia 
Orchestra en met bekende dirigenten als Vladimir Askenazy, Bernard 
Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Edo de Waart en Simon Rattle - om slechts 
enkelen te noemen- . 
Wie haar uitgebreide discografie beziet, komt niet alleen de namen van de 
bekende Europese componisten als Bach, Telemann, Händel, Mozart, 
Beethoven, Strauss, en Mahler tegen, maar ook van grote Amerikaanse 
componisten als Gershwin, Ives, Copland, Barber en Bernstein. 
Sinds 2002 is Roberta Alexander als hoofdvakdocent zang verbonden aan 
de Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. 
Roberta Alexander woont in Nederland en wel in Ouderkerk aan de Amstel. 
 
De toegang tot de concerten is gratis.  
Na afloop is er een deurcollecte om de onkosten te dekken. 
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Kledinginzameling 
 
De traditionele inzameling van gedragen kleding voor, 
“MENSEN IN NOOD”, wordt dit jaar gehouden op 
woensdag 24 september van 15.00-20.00 uur 
in het portaal van de St. Urbanuskerk. 
 
“MENSEN IN NOOD’ vraagt goede, nog draagbare kleding, 
schoeisel, huishoudtextiel (gordijnen, tafelkleden, lakens, handdoeken) en ook 
dekens. 
 
OOK AFGEDRAGEN KLEDING is welkom want dat wordt gerecycled en weer 
nieuwe stoffen van gemaakt. Dit wordt verkocht en van de opbrengst worden 
goede doelen gesteund. 
 
NIET BRUIKBAAR zijn: kussens, matrassen, vloerbedekking en afgetrapte 
schoenen. Aanbieding van kleding etc. graag aanleveren in goede stevige plastic 
zakken a.u.b. 
 
Vorig jaar (2013) was de opbrengst aan kleding 2880 kg! 
Gaan we er dit jaar overheen?  
Bedenk wel: ‘MENSEN IN NOOD’ doet heel goed werk! 
 
Bij voorbaat dank, 
Riet Hilhorst-Picavet (werkzaam op het secretariaat St. Urbanusparochie) 
 
 

 

 
 
 
 

Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting 
bestrijdt in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden. De 
opbrengst van de kledinginzameling gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en 
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. 

Oktober - maand van de Rozenkrans en van de Missie - 
 
Oktober is de maand van de Rozenkrans en van de Missie en beiden zijn 
gebaseerd op historische gebeurtenissen. Die van de Rozenkrans gaat terug 
naar het jaar 1571, waar de Heilige Liga op 7 oktober de Ottomaanse vloot 
van Ali Pasha versloeg bij het Griekse plaatsje Lepanto, nu Návpaktos 
geheten, en de Missie wordt 12 oktober herdacht omdat op die dag  
Columbus aankwam in de ‘Nieuwe Wereld’. Dat is nog steeds een langrijke 
feestdag in de Spaans-Amerikaanse landen.  

 
Waarom waren die gebeurtenissen nou zó 
belangrijk dat wij er de Rozenkrans aan verbinden, 
wat toch al langer een katholiek gebruik was, en die 
12e oktober als dag van de Missie eren? 

 
Voor de Rozenkrans moeten wij terug naar de Tachtigjarige Oorlog die 
tussen de Nederlanden en Spanje woedde van 1568 tot 1648. Het koninkrijk 
Spanje had door overerving Nederland, Vlaanderen, Luxemburg en een flink 
deel van Wallonië in zijn bezit en de koning was Karel V, in 1500 te Gent 
geboren.  
 
Wij waren onderdeel van het rijk dat Filips de Schone en Karel de Stoute, 
Hertogen van Bourgondië, beheerden en dat door het huwelijk van Karel’s 
dochter Maria met de Habsburger Maximiliaan van Oostenrijk buiten de 
invloedssfeer van Frankrijk viel. Tot hun grote ergernis, want de Franse 
dauphin was omwille van Franse eenheid, zelf graag met Maria getrouwd. 
In die tijd, eind 15e Eeuw, moesten de katholieke Oostenrijkse Habsburgers 
bij voortduring de Turken bevechten die al twee eeuwen de grenzen 
bestookten en bloedige slachtpartijen aanrichtten. Ditzelfde lot had Spanje 
getroffen. De Katholieke Koningen Isabella en Ferdinand konden pas in 
1492 verklaren dat Spanje bevrijd was uit het juk van de islam, nadat het in 
711 door de Arabieren was overvallen die daar hun kalifaat hadden 
gevestigd. Eind 15e Eeuw werden de Spaanse kusten door Ottomaanse, 
Barbarijnse zeerovers zodanig onveilig gemaakt, dat hun geweld ter zee 
moest worden gekeerd. Het lag dus voor de hand dat, toen er 
huwelijkskandidaten gezocht moesten worden voor de twee kinderen van 
Maria en Maximiliaan, zij het oog lieten vallen op de even oude kinderen 

http://www.cordaidmenseninnood.nl/
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van het Spaanse Koningspaar. Hun zoon Filips, die ook de Schone wordt genoemd, 
huwde Johanna van Castilië en hun dochter Margaretha de Spaanse 
troonpretendent Juan.  
 
Het was de bedoeling dat Filips en Johanna over de Nederlanden, het 
Bourgondische erfland,  zouden regeren en Juan en Margaretha over de Spaanse 
bezittingen, waartoe nu ook het door Columbus ontdekte Midden-Amerika 
behoorde. De Katholieke Koningen hadden destijds dominicaanse paters 
meegezonden die de kerstening professioneel ter hand namen: zij leerden de taal 
der indianen, schreven daartoe grammatica’s, en vermeldden in de Kronieken die 
naar Spanje werden gestuurd de toen voor Westerse begrippen gruwelijke 
rituelen.  
Kroonprins Juan stierf kort na zijn huwelijk, kinderloos. Margaretha werd als jonge 
weduwe naar Vlaanderen gezonden om de familie van haar broer bij te staan, 
waar in zeer korte tijd 6 kinderen ter wereld kwamen. Terwijl Ferdinand de 
Katholieke de regering over Spanje waarnam, doorstonden de Bourgondische 
landen een moeizame periode door de plotselinge dood van Filips de Schone in 
1506 en het ‘waanzinnig worden’ van Johanna, die in een Spaans klooster in 
Tordesillas werd opgesloten. Karel V was nu de enige erfgenaam van de Spaans-
Oostenrijkse troon en in 1516 wordt hij benoemd tot Keizer van het Duitse Rijk, 
waaronder de Bourgondische erflanden, en in 1519 tot Koning van Spanje.    
 
Terug naar de rozenkrans!  
Willem van Oranje, door de dood van René van Châlons erfprins van Nassau, had 
gehoopt bij de abdicatie van Karel V in 1556 stadhouder over de Nederlanden te 
worden, maar toen daar geen sprake van was raakte hij geprikkeld. Hij had 
bovendien geen hoge pet op van Karel’s zoon Filips en begon hem op alle 
mogelijke manieren dwars te zitten. Nog voor het begin van de 80-jarige oorlog 
huldigden de Franse en Nederlandse opstandelingen dat ze “Liever Turks dan 
Paaps” waren, hetgeen ze makkelijk konden zeggen want zij hadden geen invallen 
van de Ottomanen te vrezen! Als in 1571 De Heilige Liga, een concordaat tussen 
de Paus, Venetië en Spanje, besluit de steeds brutaler wordende Turken op de 
Middellandse Zee aan te vallen, is het Filips II’ s halfbroer, Jan van Oostenrijk, Don 
Juan de Austria, die het mede mogelijk maakt de vloot van Ali Pasha definitief te 
verslaan bij de slag van Lepanto. Een gebeurtenis van levensbelang voor Katholiek 
Europa, maar wijselijk verzwegen door Willem van Oranje, onze Willem de 
Zwijger, die hier geen enkel woord  ooit aan heeft gewijd.  
 

Jan van Oostenrijk werd de held van Lepanto en als hij in 1576 door de 
Koning van Spanje naar de opstandige Nederlanden wordt uitgezonden om 
gouverneur Requesens te vervangen, treft hij Willem van Oranje tegenover 
zich, die al drie broers en geld had verloren in zijn strijd. Deze ziet zijn spel 
gedwarsboomd door de razend populaire bastaardzoon van Karel V. 
Wanneer dan ook een half jaar later Don Juan in zijn kampement bij Namen 
plotseling sterft, denkt heel Katholiek Europa aan opzet en komt er een prijs 
te staan op het hoofd van Oranje, wiens lot tenslotte wordt bezegeld door 
een kogel van Baltasar Gerards, een vrome katholiek uit Bourgondië. 
 
De overwinning op de Turken wordt op de dag van de Rozenkrans herdacht 
vanwege de onontbeerlijke steun van Maria. Tijdens het bloedige gevecht 
werd regelmatig tot haar gebeden en eenmaal de slag als door een wonder 
gewonnen omdat de wind zich ten gunste van hen keerde, werd zij tot 
patrones van de Slag van Lepanto.         
Annelies Reesink 
 

 
Raad van kerken in Ouderkerk aan de Amstel 

 

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband tussen de Rooms-

Katholieke Parochie en de Protestante Gemeente van Ouderkerk aan de 

Amstel. Deze gezamenlijke website van Urbanus en Amstelkerk is een 

initiatief van deze Raad en wordt door deze Raad beheerd. Regelmatig 

worden er gezamenlijke diensten georganiseerd, zoals het Oecumenisch 

Gebed voor de Eenheid in januari, de Oecumenische Gezinsdienst in juni en 
de Vredeszondag in september.  

Daarnaast worden activiteiten georganiseerd, waaronder de maandelijkse 

Bijbelwerkplaats, het maandelijkse zanguurtje van christelijke liederen op de 

1e woensdagmorgen van de maand in zorgcentrum "Theresia", het 

woensdagochtendgebed en de woensdagavond meditatie. Het Interkerkelijk 

Stencilbureau is eveneens een initiatief hiervan.  

Voorzitter: Jos de Heer 
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Voor meer informatie: Linda den Hertog-Stam 

020 4963045 

linda@denhertogversleverancier.nl 

 
Uitnodiging: Bezielingsdag Diaconale spiritualiteit 

 
Zaterdag 27 september in Heiloo  
‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ Over Franciscus van Assisi, 
paus Franciscus en de beleving van armoede wordt op 
zaterdag 27 september een bezielingsdag gehouden in 
Heiloo. Voor mensen die betrokken zijn bij de caritas / 
diaconie. 
Franciscus van Assisi koos voor vrijwillige armoede. Paus 
Franciscus roept ons op als kerk en gelovige naar buiten te 
treden. Hij vraagt ons bij de armen en behoeftigen te zijn. 
Om bij de armen te zijn moet de kerk zich afstemmen op 

hen, zelf arm worden.  
Wat vraagt dat van ons aan liefde en het doen van gerechtigheid? 
De Franciscaanse traditie geeft richting in de zorg voor de naaste. Aanvoelen wat 
van betekenis is voor de ander en daarmee nood lenigen vraagt afstemming. 
Vanuit het franciscaanse gedachten- goed zullen we verder worden ingewijd in 
een diaconale spiritualiteit van afstemmen op onszelf en de ander. 
Laat u bezielen door te luisteren, zingen, aandachtig te lezen en het gesprek met 
elkaar. De inhoud van de dag wordt verzorgd door dr. Willem Marie Speelman, 
medewerker franciscaans studiecentrum, docent christelijke spiritualiteit én 
musicus. Ook Pater Roland Putman, Franciscaan, diaconaal werker en pastoor in 
Beverwijk werkt mee aan deze bezielingsdag.  
Voor informatie en vragen: Anita Witte, dienst Caritas Bisdom Haarlem-
Amsterdam. Email: awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl telefoon: 023-
5112600. Website: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

 
 
 
 
 
 

Nieuws van de redactie 

 
Voor u ligt ‘de Brug’ nieuwe stijl, om het zo maar uit te drukken.  
U zult namelijk her en der wat veranderingen opmerken. Een voorbeeld 
hiervan is de opmaak van ‘de agenda’. Niet alleen het liturgisch rooster zult 
u hierin terug vinden, zoals u gewend bent, ook andere activiteiten door de 
maand heen kunt in dit overzicht terugvinden. Wel zo handig en minder 
papier verslindend. 
Ook is dit de eerste ‘Brug’ waaraan pastor Kiki Kint niet haar medewerking 
heeft verleend. Het voelt een klein beetje als ‘springen in het diepe en 
zwemmen maar’, want pastor Kiki was de initiator tot het uitbrengen van 
ons parochieblad.  
De nieuw geformeerde redactie wil graag haar werk voortzetten maar is 
niet in de gelegenheid om dit maandelijks te garanderen. Daarom heeft zij, 
in overleg met het parochiebestuur en met diaken Brussee, besloten om 
niet 10x per jaar te verschijnen maar 5x per jaar. Dit komt ongeveer neer op 
om de maand maar zal wel afhangen van hoe de feestdagen vallen. Let dus 
goed op de inleverdata van kopij en voor welke periode dit betreft en 
wanneer u ‘de Brug’ in de bus zult vinden. 
De redactie is zich ervan bewust dat dit enige gewenning en aanpassing zal 
vergen, maar we vertrouwen erop dat dit gaat lukken. Onze communicatie 
en correspondentie en de inbreng van kopij voor ons parochieblad of uw 
mening over ons parochieblad, kunt U vanaf heden vinden op  
 

redactieurbanusouderkerk@gmail.com 
 

Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk uw kopij via de brievenbus van 
onze pastorie t.a.v. redactie ‘de Brug’ te doen toekomen. 
Omdat er altijd sprake is van ‘de laatste nieuwtjes’ zal er naast ‘de Brug’ 
een ‘Bruggetje’ uitkomen. Een twee wekelijkse flyer waarin u op de hoogte 
wordt gehouden van de laatste zaken en waarin de misintenties zullen 
worden opgenomen. Het ‘Bruggetje’ zal vanaf 12 september te vinden zijn, 
achter in de kerk, in de Dagkapel en zal bij Theresia worden neergelegd. 
 
Op hier boven beschreven manieren willen we u op de hoogte houden van 
het wel en wee in onze parochie en zien we uit naar uw inbreng want het 
parochieblad is van ons, voor ons allemaal. 
Leuk om er nog even bij te pakken: 

mailto:linda@denhertogversleverancier.nl
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com


 14 

Lees meer…. 

‘Bruggetje’ 
vanaf 12 september 2014 

te vinden achter in de Kerk, in de 
Dagkapel en in Theresia 

 

 
Uit het archief september 2005:  
Waar komt de naam van ons parochieblad ‘De Brug’ vandaan? 
“Ons parochieblad wil een verbinding zijn tussen (zijn tussen) het kerkelijk 
gebeuren, het wel en wee van het kerkbestuur, de belangrijkste nieuwtjes, 
geboorten, overlijden, doop, nieuws uit de werkgroepen, de regio, het bisdom enz. 
en de lezers. We willen graag een ‘brug’ slaan en zijn tussen kerkelijk gebeuren en 
de mensen voor wie wij kerk willen zijn: de geloofsgemeenschap van de katholieke 
Sint Urbanusparochie hier in Ouderkerk. Wij hopen dat het nog lang zo mag blijven 
en dat u veel nieuws in ‘De Brug’ mag lezen om zodoende ook ‘een brug te slaan’ 
tussen oude en nieuwe tijden, tussen oude en nieuwe opvattingen, tussen 
bestaande tegenstellingen: écht om te over-bruggen.” 

 
De redactie van ‘De Brug’ heeft voor het hele jaar een rooster gemaakt:  
 
Inleverdatum kopij: Betreft de maanden: Uitkomen van ‘De Brug’: 

di 14 oktober 2014 november/december/januari wo 29 oktober 2014 
di 13 januari 2015 februari/maart/april wo 29 januari 2015 
di 14 april 2015 mei/juni wo 29 april 2015 
di 16 juni 2015 juli/augustus wo 01 juli 2015 
di 18 augustus2015  september/oktober wo 26 augustus 2015 
 

Namens de redactie,  
Yvette Saan 
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Adressen Sint Urbanus Parochie 

 

Redactie ‘De Brug’:               redactieurbanusouderkerk@gmail.com 

 
Interkerkelijk Stencilbureau Dhr. Ton van de Vall 020-496 1749 

 R.K. Gezellenhuis 020-496 1255 

Administratie parochieblad Dhr. Jan de Jong 020-496 4608 

Bezorging parochieblad  Dhr. Marcel Schwegler 020-496 5733 
 

Verhuur Parochiehuis 
(kosterswoning)    

Via secretariaat 020-496 1320 

Kerkhofbeheer Dhr. Rob Cerpentier 020-496 1853 
Website beheer Dhr. Ron Korrel  

 
 

Opgave intenties 
 
Intentie voor     

 

Intentie tijdens de viering van  dag / /  uur 

 

2
e
 intentie tijdens de viering van  dag / /                 uur

  

 

Opgegeven door     telefoon 

Het is gebruikelijk om bij een misintentie 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 
 

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !! 

 
Naam   ___________________________________  

  

Huiding adres  ___________________________________  

Verhuisdatum  ___________________________________ 

Nieuw adres  ___________________________________ 

Postcode en plaats ___________________________________ 

Telefoon nr.  ___________________________________ 

E-mail   ___________________________________ 

 
Gezinsleden 

 

Voorl. Achternaam  geboorteplaats/  - datum  -godsdienst 

 

1.      m/v 

2.      m/v 

3.      m/v 

4.      m/v 

5.      m/v 

Parochiële Caritas Mw. Willy Out 020-496 4469 
 

Bezoekgroep 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 
 

Raad van Kerken-secr. Mw. Linda den Hartog 020-496 4759 
 

 
Dirigent van de drie koren in 
onze parochie 

 
Dhr. Laurens de Boer 

 
0624-226 872 
 

Koor Elckerlyc 
Repetitie: dinsdagavond 

Dhr. Hans Out  020-496 4469 

Sint Caeciliakoor 
Repetitie: donderdagavond 

Dhr. Wim Compier 020-496 3146 

Kwetternest/gezinsviering 
Repetitie: maandagmiddag 
 

Mw. Bets Harte  


