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Vanuit het Parochiebestuur 
 

Op een prachtige zonnige avond 

hadden we eind augustus onze 

eerste vergadering van het nieuwe 

seizoen. Het zal een mooi seizoen 

gaan worden. Iedereen zit weer vol 

energie om er gesteund door een 

sterk geloof weer hard tegen aan 

te kunnen gaan. 

 

De relatie met de fusieparochie 

Amstelland kan alleen maar 

uitstekend genoemd worden. Het 

pastoraal team binnen de 

Parochiesecretariaat dinsdagmiddag   
woensdagochtend  
donderdagochtend 
vrijdagmiddag  

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

Parochiebestuur 
 
Pastoor 

 
 
Pastoor Ambro Bakker  

 
 
020-646 0683 

Diaken Pastor Eugène Brussee 020-496 1320 

Vice-voorzitter Dhr. Alfred Schwegler 020-496 5894 

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

Parochiecoördinator Dhr. Paul Liesker  020-644 8097 
0614 181 919 

   

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

 Pastor Eugène Brussee e.brussee@rkamstelland.nl 

 Secretariaat RK Amstelland secretariaat@rkamstelland.nl 

 
Rekeningnummers 
 

  

Sint Urbanusparochie NL 61 RABO 0351 8018 55   
Kerkbijdrage NL 40 RABO 0351 8062 10  
ParochiëleCaritas (PCI) NL 51 RABO 0351 8011 62  
Stichting Urbanus NL 86 RABO 0351 8218 72  
Stichting Vollebregt  NL 42 RABO 0300 5897 86  
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fusieparochie heeft echter wel 

hard versterking nodig. We hopen 

dat het bisdom aan ons dringende 

verzoek gehoor kan geven. 

 

De ondersteuning die de parochie 

van haar gemeenschap ondervindt 

is een belangrijke drijfveer. Door 

middel van het vrijwilligersfeest in 

mei jl. hebben wij onze dank 

kunnen uiten aan allen die zich 

vrijwillig inzetten voor onze 

parochie. 

Er zijn gelukkig veel mensen die 

onze parochie ondersteunen.  

Wij zijn dit jaar verblijd met kleine 

en grote giften.  

 

Deze giften hebben de restauratie 

van muur-schilderingen mogelijk 

gemaakt. Verschillende gevers 

hebben ook een nieuw altaar 

mogelijk gemaakt. 

 

Gedurende de zomer periode is er 

weer gewerkt aan de pastorie waar 

de familie Brussee ondertussen al 

weer ruim een jaar met plezier 

woont. Dit keer is de serre 

aangepakt.  

 

Dit najaar zullen wij de huidige fase 

van de restauratie afmaken. We 

zijn echter nog niet klaar. We 

willen nu de gewelven onder de 

kerk aanpakken en daarna de 

vloer. Deze zomer is daarom hard 

gewerkt aan verschillende subsidie 

aanvragen. 

In deze context is het belangrijk om 

over de nodige eigen middelen te 

blijven beschikken.  

 

Het projectontwikkelingsproces zal 

ook onze aandacht blijven 

behouden.  

 

Voor het behoud van de kerk als 

onderdeel van het monumentaal 

dorpsgezicht is ontwikkeling 

noodzakelijk. Buiten dat een 

monumentale kerk in de originele 

staat gehouden moet worden en er 

dus niet zomaar alles in gebouwd 

kan worden dat het interieur en/of 

exterieur aantast, is vermogen 

nodig om de kerk bouwkundig en 

cultuurtechnisch de komende jaren 

in conditie te houden.  
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We laten ons leiden door feiten en 

via een aparte brief aan onze 

parochianen, zal het parochie-

bestuur een stand van zaken 

geven.  

 

2017 zal ons feestjaar worden.  

Het is dan 150 jaar geleden dat het 

kerkgebouw in gebruik werd 

genomen. De festiviteiten zullen 

over het hele jaar 2017 gehouden 

worden. Een commissie is hard 

bezig met de voorbereidingen. 

Binnenkort zal deze commissie hier 

meer over laten weten in de 

media. 

 

Voor nu wenst het 

parochiebestuur u een mooie start 

van een nieuw schooljaar/seizoen 

en hopen u te mogen ontmoeten.  
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Pastoraal woord: Loslaten 
Pastor Eugène Brussee 
 

Ik vind het altijd jammer als de zomertijd voorbij is. Gelukkig zijn er nog wat 
zonnige dagen in september, maar we zijn wel op weg naar de herfst. De 
mooie bloeiende natuur zal steeds kaler worden. Een beetje afscheid nemen 
dus van de zomer. 
 

Zo zijn er natuurlijk veel momenten dat je afscheid moet nemen. Heel sterk 
geldt dat als je een dierbare verliest. Dan is afscheid nemen echt pijnlijk.  
En hoe ouder je wordt hoe meer je daar mee te maken hebt helaas.  
En hoe meer je moet loslaten van het leven. 
Dat loslaten hoeft niet alleen negatief te zijn. Het betekent ook: je hoeft niet 
meer zoveel. Heel concreet kan dat betekenen dat je niet meer hoeft te 
werken, omdat je gepensioneerd bent. Maar het kan ook gaan over: je niet 
meer zo druk maken over dingen die gebeuren, of over wat anderen over je 
zeggen of van je vinden. 
Dat laatste geldt dan weer voor iedereen: jong en oud. Het is niet hetzelfde als 
onverschilligheid. Alsof dat wat er in de wereld gebeurt je niet meer 
interesseert, alsof mensen je koud laten. Maar je kunt er wat afstand van 
nemen.  
 

Loslaten. Dat geldt ook voor idealen die soms niet gaan zoals je gedacht had. U 
kent de uitdrukking wel: ‘de mens wikt maar God beschikt’. Dat is een 
belangrijke factor in ons geloof. Dat God wat te zeggen heeft over deze wereld 
en ook over ons leven. Dat maakt ook dat we meer kunnen loslaten, overlaten 
aan God. 
Die ontspanning is iets mooi. Je niet te druk maken om dingen of situaties en 
meer durven vertrouwen op God, ook al zie je niet gelijk resultaten. Dat is best 
lastig. Maar het is de moeite waard om het te proberen. 
 

Bijvoorbeeld in dit nieuwe werkjaar met alles wat er staat te gebeuren. Er is 
discussie over de verkoop van de gronden en daarover zal dit jaar toch wel 
enige duidelijk moeten komen. Ik hoop dat we daar goed uitkomen met elkaar 
en soms durven loslaten wat niet al te belangrijk is. 
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We gaan ook op weg naar een jubileumjaar. Dat begint met een 
openingsviering op 15 januari 2017 waarin bisschop Jan Hendriks zal voorgaan. 
Noteert u dat vast maar in uw agenda. We maken er een mooi jaar van, maar 
zonder stress. Want ook hier geldt: het loopt altijd anders dan je denkt, soms 
ook beter. Loslaten dus. 
Als het om de toekomst van de kerk gaat in ons land of in ons dorp, kunnen 
mensen zich daar zorgen over maken. Waar gaat dat naar toe? hoor ik soms 
zeggen. Maar ook hier geldt: loslaten, of nog beter: aan God overlaten. Dan 
krijg je ook oog voor wat er wel is. En natuurlijk moeten we zelf ook niet 
stilzitten.  
 

Ter bezinning: Ik geloof ………. 
  
Dat we niet op de wereld  zijn voor onszelf 
Maar dat we het goddelijke  erkennen in de ander. 
Zonder de ander is er geen ik. 
Jezus gaf ons het goede voorbeeld: 
De vreemdeling was bij hem altijd welkom. 
 
Verdraagzaamheid , liefde en barmhartigheid 
heeft Hij ons voorgeleefd  
Ik geloof dat het onze taak is 
om te kijken naar de ander, 
en hem in navolging van Jezus Christus, 
met liefde en genegenheid te begroeten. 
Juist in een tijd           
waarin er zoveel ontwikkelingen zijn              , 
waarin mensen vluchten voor armoede, 
geweld en onderdrukking 
 
Geloof ik , 
dat er altijd hoop is, op een toekomst 
waarin liefdevolle mensen 
zich om de ander bekommeren 
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CURSUS- EN BEZINNINGSAANBOD 2016 / 2017 
 

Christelijke meditatie 
Op 14 september begint een nieuw seizoen van christelijke meditatie zoals we 
die al weer vijf jaar geven vanuit de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk onder 
de noemer ‘Op Adem Komen’ in Ouderkerk aan de Amstel. Meditatie kan 
helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, 
zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid 
en verdieping komt. Omdat dit confronterend kan zijn, is er begeleiding.  
De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat 
de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt. 
 

Locatie: Om en om in de Amstelkerk (oneven mnd.) en de Sint 
Urbanuskerk (even mnd.)  

Data:  Vanaf 14 september 2016 elke woensdag t/m 12 april 2017 
(uitgezonderd 28 december)  

Tijd:  20.00 tot 20.45 uur  
Begeleiding: Marita Melchers, Jos de Heer, Eugène Brussee en Susanne 

Brussee-v/d Vosse. 
 
Inspiratiegroep voor 30ers en 40ers. 
Aan de hand van een Bijbelverhaal of andere religieuze tekst gaan we met 
elkaar in gesprek over geloven in deze tijd en welke verbinding er te leggen is 
met je eigen leven. Het gaat dus niet allereerst om kennis van zaken maar om 
een open gesprek waarin ieder aan bod komt en respect is voor ieders 
eigenheid. Het is een manier om je eigen geloof te verdiepen en te leren van 
elkaar. De groep is op 30ers en 40ers gericht, stellen of jonge ouders of alleen 
gaanden, zowel voor mensen die wat meer kerk betrokken zijn  
alsook voor hen die dat niet zijn maar die open staan voor geloof. 
 

Locatie: Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31,  
of bij één van de deelnemers thuis. 

Data: Elke maand op donderdagavond,  
eerstvolgende bijeenkomst: 8 september 2016 

Tijd:  20.30 tot 22.00 uur 
Begeleiding: Pastor Eugène Brussee 
Info/opgave:   Pastor Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320 
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Bijbelwerkplaats: ‘De Psalmen’ 
Samen met de Amstelkerk zullen we ons bezighouden met de Psalmen, het 
eeuwenoude levens- en gebedsboek van Israël en de kerk. Het gehele leven, 
met al zijn ups en downs weerspiegelt zich in dit boek. We zullen op zoek gaan 
naar wat deze oude teksten ons hier en nu te zeggen hebben. Om mee te 
doen is er ook nu geen Bijbelkennis vereist. We gaan ook geen theoretische 
bespiegelingen over de Psalmen geven, maar zoeken naar een combinatie van 
uitleg van de inleider (leren), een moment van stille meditatie van alle 
deelnemers (bidden), en een nagesprek waarin de ‘Lesefrüchte’ gedeeld 
worden met het oog op ‘wat neem je ervan mee’ (doen).  

 

Locatie: Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31 
Data: 13 sept., 11 okt., 8 nov., 13 dec., 10 jan., 14 febr., 14 maart en 

11 april. 
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur. 
Begeleiding:  Pastor Eugène Brussee en dominee Jos de Heer 
Info/opgave: Pastor Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320. 
 
Vormselvoorbereiding  
Maakt het verschil of je gelooft of niet. Sta je daardoor anders in het leven? 
Maak je andere keuzen? Wie is God voor jou? Wat doet Hij met je?  
We nodigen je uit om in zes bijeenkomsten hier met elkaar over te na denken 
en te praten, op weg naar het Vormsel op zondag 8 januari 2017. Weet dat de 
zes bijeenkomsten steeds op een andere avond in de week vallen en van 
19.00-20.30 uur duren. 
 

Locatie:  pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31. 
Data:  vanaf 29 september eens in de twee weken 
 Ouderavond : 22 september 20.00 uur pastorie 
Tijd:  19.00 tot 20.30 uur 
Begeleiding: Pastor Eugène Brussee, Jascha den Blanken en Yvette Saan 
Info/opgave: Jascha den Blanken: c.blanken8@chello.nl 
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Jongerengroep (16-30 jaar) 
Samen in gesprek over onderwerpen van geloof of iets ondernemen wat met 
geloof te maken heeft. We spraken eerder over Kerstmis en Pasen en ieders 
eigen visie op geloof en we gingen naar de synagoge van Amstelveen om in 
gesprek te gaan met een rabbijn over het joodse geloof.   
 

Locatie:   Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31. 
Data:   Paar keer per jaar, op vrijdagavond: 
  eerstvolgende afspraak op 30 september,  
Tijd:   18.30 tot 21.00 uur (eten om 18.30 uur)  
Begeleiding:  Pastor Eugène Brussee en Paul Liesker 
Info / opgave:  Paul Liesker: paul.liesker@zonnet.nl 
 
Eerste Communievoorbereiding 2017 
Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind 
wilt laten opgroeien in het geloof en de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind 
een plaats krijgt in de kerk. Daar zouden wij u en uw kind bij willen 
ondersteunen. In 8 bijeenkomsten gaan de kinderen op een speelsewijze 
“Door de poort” naar het land van God. Ook de ouders zullen een aantal keer 
“Door de poort” gaan om zich samen met hun kinderen voor te bereiden op de 
communie. 
 

Locatie:   Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31. 
Data:   Vanaf februari 2017 elke week op vrijdagmiddag 
  (1ste ouderavond 12 januari)  
Tijd:   15.30 tot 17.00 uur. 
Begeleiding:  Pastor Eugène Brussee, Isabel Land-dos Santos  
Info / opgave:  Isabel Land-dos Santos: : a-lusitana@hotmail.com. 
 
Woensdagochtendgebed 
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, 
midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen om 
8.45 uur in de Amstelkerk een speciaal moment voor u. (kerk is om 8.30 uur 
open) Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en 
God te komen. 
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Stilte, branden van wierook, aansteken van de Paaskaars, gebeden en 
Schriftlezing, zingen van een Taizé-lied, moment van inkeer en verstilling en 
zegen, zo ongeveer is de vorm van dit moment van stilte en inkeer. De vorm is 
geënt op het traditionele getijdengebed van onze kerk, maar tegelijkertijd zo 
open mogelijk gemaakt naar onze tijd toe. We hopen dat ieder dit op zijn of 
haar eigen wijze zal beleven. 
 
Alpha-cursus 2017 
Samen met de Amstelkerk starten we in januari 2017 opnieuw een Alpha-
cursus voor iedereen die op een vrijblijvende manier meer te weten wil komen 
over het christelijk geloof. In tien avonden en één weekend komen alle 
kernpunten van het christelijk geloof aan bod. Voor het eten wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. De eerste avond, 17 januari, geldt tevens als 
informatieavond.    
 

Locatie:  Kerkstraat 20; Ouderkerk (naast de Amstelkerk) 
Data:  17 januari – 21 maart 2017 (dinsdagen); vrijdagavond 17 
 zaterdag 18 februari  
Tijd: 18.30 - 21.00 uur (eerst samen eten) 
Inleiders:  Pastor Eugène Brussee en dominee Jos de Heer 
Begeleiders: Bernadette Stronkhorst en Diana Berendsen 
Info / opgave: Pastor Eugène Brussee:e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320 
 
Huwelijksvoorbereiding 2017 
In drie avonden gaan we inhoudelijk in gesprek over onderwerpen van het 
huwelijk, stellen met elkaar en ook samen met andere stellen. Onderwerpen: 
Man en vrouw in de Bijbel, liefde en persoonlijkheid, zelfgave, sacrament van 
het huwelijk, goede en kwade dagen, een eigen gezin. 
 

Locatie             Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31 
Data: Drie woensdagen: 19 april, 3 mei en 17 mei.  
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur. 
Begeleiding:  Pastor Eugène Brussee  
Info/opgave: Pastor Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320. 
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Op weg naar ons 150 jarig jubileum  
 

Op zondag 15 januari 2017 zal het startsein gegeven worden van het 150 jarig 
bestaan van onze Sint Urbanuskerk. In deze feestelijke viering zal hulpbisschop 
Hendriks voorgaan en zullen onze drie koren gezamenlijk de viering 
opluisteren. Naast deze startviering heeft de werkgroep ‘150 jaar kerk’ de 
afgelopen periode plannen gemaakt en zijn de data vastgelegd voor de overige 
activiteiten. Iedere maand zal er één activiteit zijn wat in het teken staat van 
onze kerk en zijn omgeving.  
 
Denk bijvoorbeeld aan het opluisteren en organiseren van een lunch/high tea 
voor de ouderen met ’t Kwetternest. De lancering van een jubileumboek, 
welke met parochianen en vrijwilligers van de Wolfsgeriusstichting wordt 
vormgegeven. Het ten gehore brengen van de Passion op het kerkplein waar 
koor Elckerlyc zal optreden en waar nauw samengewerkt wordt met leden van 
de Amstelkerk, de gemeente en bekende Ouderkerkers.  
De kick-off zal plaatsvinden op 25 oktober op het kampje, waarmee tevens de 
start wordt gegeven voor de wervingscampagne/sponsoractie!  
Mis het niet! (zie parochieblad Spirit voor meer informatie). 
 
Ook is er contact gezocht met de Ouderkerkse scholen om onze kerk te komen 
bezoeken waarin onze ‘kerkschatten’ zullen worden uitgelicht.  
U ziet het: Te veel om op te noemen! 
 
De Jaarkalender die eind november te koop wordt aangeboden, zal naast de 
prachtige foto’s van 150 jaar kerk, het gehele programma omvatten en tevens 
ruimte bieden om uw eigen afspraken te noteren. Houd u het Bruggetje en de 
media hierover in de gaten?!  
 
Er staat veel op stapel, de plannen liggen klaar, echter voor de invulling ervan 
hebben wij nog vele handen nodig. Doet u mee? Laat het ons weten via 
urbanusparochie@xs4all.nl of kom langs tijdens de openingstijden van ons 
secretariaat. Ook zal achterin de kerk een lijst liggen waarop u kunt aangeven 
wat u zou willen bijdragen.  
2017 wordt een prachtig jaar als we er samen iets van zullen maken!

mailto:urbanusparochie@xs4all.nl
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Agenda september/oktober/november 2016 
 

Week 37 

Di 13 sept 20.00 uur Bijbelwerkplaats in Cuyperskamer, pastorie 

Wo 14 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  12.00 uur Uitkomen nieuwe Brug en Spirit 

  20.00 uur Op adem komen; zangmeditatie in de Amstelkerk 
Zo 18 sept 10.00 uur Oecumenische viering met koor Sint Caecilia 

Voorgangers: pastor E. Brussee/dominee J. de Heer 

 

Week 38 

Wo 21 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Do 22 sept 20.00 uur Ouderavond m.b.t. het Vormsel in pastorie 
Za 24 sept 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 25 sept 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger is pastor J. Adolfs 

 

Week 39 

Wo 28 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Do 29 sept 19.00 uur 1e Bijeenkomst vormselgroep in pastorie  
  19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding  

Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 
  20.00 uur Vergadering parochiebestuur 

Vr 30 sept 18.30 uur Bijeenkomst jongerengroep 

Zo 02 okt 10.00 uur Eucharistieviering met Samenzang 
Voorganger is pastor G. van Tillo 
Aansluitend om 11.30 uur heropening en inzegenen 
van de Mariakapel 

 

Week 40 

Wo 05 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  15.00 uur Inzamelactie kleding voor Mensen in Nood 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de dagkapel 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk 
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Do 06 okt 09.00 uur Ophalen kleding door Mensen in Nood 

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

Zo 09 okt 10.00 uur Woord&Communieviering met ‘t Kwetternest 
Voorganger is pastor E. Brussee 

 

Week 41 

Di 11 okt 20.00 uur Bijbelwerkplaats in Cuyperskamer, pastorie 
Wo 12 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de dagkapel 

  20.00 uur Op adem komen: meditatie in de Urbanuskerk 

Do 13 okt 19.00 uur 2
e
 Bijeenkomst Vormselgroep in de pastorie 

Zo 16 okt 10.00 uur Eucharistieviering met zanggroep De Duif 
Voorganger is pastor G. van Tillo 
Herfstvakantie 

 

Week 42 

Wo 19 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de dagkapel 
  20.00 uur Op adem komen: meditatie in de Urbanuskerk 

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

Zo 23 okt 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger is pastor J. Adolfs 

 

Week 43 

Ma 24 okt 19.00 uur 3
e
 Bijeenkomst Vormselgroep in de pastorie 

Wo 26 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de dagkapel 
  20.00 uur Op adem komen: meditatie in de Urbanuskerk 

Do 27 okt 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding  
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 

Zo 30 okt 10.00 uur Eucharistieviering met Sint Caecilia koor 
Voorgangers: pastor G. van Tillo  en pastor E. Brussee 

 

Week 44 

Wo 02 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie  

  19.30 uur Allerzielen met Sint Caeciliakoor 
Voorganger is pastor E. Brussee 
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Wo 02 nov 20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Zo 06 nov 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger is pastor G. van Tillo 

 

Week 45 

Di 08 nov 19.00 uur 4
e
 Bijeenkomst Vormselgroep in de pastorie 

  20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer 
Wo 09 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Za 12 nov 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo  

Zo 13 nov 10.00 uur Eucharistieviering met ‘t Kwetternest 
Voorgangers: pastor J. Adolfs en pastor E. Brussee 

  24.00 uur Laatste inlevermogelijkheid kopij parochiebladen 

 

Week 46 

Wo 16 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Zo 20 nov 10.00 uur Christus Koning 
Woord- en communieviering met Sint Caeciliakoor 
Voorganger is pastor E. Brussee 

 

Week 47 

Wo 23 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  19.00 uur 5

e
 Bijeenkomst Vormselgroep in de pastorie 

  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 

Do 24 nov 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding  
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 

Za 26 nov 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo  

Zo 27 nov 10.00 uur Eerste zondag van de Advent 
Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger is pastor G. van Tillo 

 

Week 48 

Wo 30 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  12.00 uur Uitkomen nieuwe Brug en Spirit 

  20.00 uur Op adem komen; zangmeditatie in de Amstelkerk 
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Collecte Oecumenische 
dienst 
Op 19 juni vond in de 
Amstelkerk de jaarlijkse 
oecumenische dienst voor jong 
en oud plaats. De opbrengst 
van de eerste collecte werd 
bestemd voor de Voedselbank 
en bedroeg € 351,40 
De tweede collecte, bestemd 
voor het werk van de 
plaatselijke Raad van Kerken, 
bedroeg € 317,25. Hartelijk 
dank! 

Gezinsvieringen 
met zang van ’t Kwetternest 

o.l.v. Laurens de Boer 

 

 

 

Zondag 9 oktober   

Pastor E. Brussee gaat in 

deze viering voor.   

 

*** 
Zondag 13 november  

Eucharistieviering met  

Pastor J. Adolfs en pastor 

E. Brussee        

Goed om te weten: 
 Deze agenda is zo ver mogelijk 

naar waarheid ingevuld.  

Evt. veranderingen leest u in 

het Bruggetje of op de website. 

 Let op! Zolang bij ons in de 

kerk de 

verbouwing/restauratie aan de 

gang is, zal het ochtendgebed 

op woensdagochtend 

plaatsvinden in de Amstelkerk. 

U bent daar van harte welkom. 

 Op adem komen, de meditatie 

op de woensdagavond is wél 

zoals van ouds om en om in de 

beide kerken.

  

Collecte Oecumenische dienst 
Op 19 juni vond in de Amstelkerk de jaarlijkse oecumenische dienst voor 

jong en oud plaats. De opbrengst van de eerste collecte werd bestemd 

voor de Voedselbank en bedroeg € 351,40 

De tweede collecte, bestemd voor het werk van de plaatselijke  

Raad van Kerken , bedroeg € 317,25. 

 

Collecte en giften 
 Opbrengst 2e collecte mei/aug t.b.v. de verlichting: € 1457,70 

 3 Giften à € 1000,- t.b.v het schilder- en restauratiewerk: € 3000,- 

 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 
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 Nieuwtjes rond de kerk 
 

 

 5 oktober KLEDINGINZAMELING voor mensen in Nepal 

De traditionele inzameling van gedragen kleding voor “MENSEN IN NOOD” 

wordt dit jaar gehouden op woensdag 5 oktober van 15.00-20.00 uur. 

in het portaal van de St. Urbanuskerk. 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een  

ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood de ‘Ontheemden’  

in Nepal. Een steunproject voor 500 families welke nog steeds in 

opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood, sinds de aardbeving 

van april/mei 2015.  (lees verder in Spirit) 

 

 Kindernevendienst najaar 2016 voor kinderen vanaf 4 jaar 

Elke vierde zondag in september, oktober en november is er een 

Kindernevendienst tijdens de viering van 10.00 uur.  
 

 Opknapbeurt Mariakapel 

Op zondag 2 oktober zal de opgeknapte Mariakapel opnieuw in gebruik 

worden genomen om 11.30 uur (na de koffie na de Mis).In september zullen 

een aantal mensen van de Kapellegroep (die dagelijks de Mariakapel openen 

en sluiten en verzorgen) de kapel opnieuw verven en tevens een nieuw 

Mariabeeld plaatsen. Dit Mariabeeld is afkomstig uit de H. Geestkerk, die 

eerder dit jaar is gesloten. De kapel zal tussen 17 september en 2 oktober 

meerdere dagen gesloten zijn. Actuele informatie hierover zal in de kerk, via 

het Bruggetje en op de website bekend worden gemaakt. U ben van harte 

welkom om op 2 oktober aanwezig te zijn bij de heropening. 
 

 Gospelkoor 

In juni is een eerste repetitie-avond geweest met Mario Raadwijk voor een 

mogelijk op te richten gospelkoor in Ouderkerk voor jonge mensen. Een paar 

jongeren hebben zich gemeld. Als er nog twee jongeren bij komen kan de 

groep starten. Info en aanmelding bij Mario Raadwijk: raadwijk@gmail.com. 



MISSIO Wereldmissiemaand 2016: FILIPPIJNEN 

Getuigen van barmhartigheid 
 

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken 

dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, 

armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.  

 

Land van tyfoons 

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 

2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van 

vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven 

hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de 

vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.  

 

Armoede: Leven op straat, op het water of naar het buitenland 

De armoede in de Filippijnen is groot. Niet alleen bij de vissers in Tacloban, 

maar ook bij Guillermas Vitmy in Manila. Zij leeft er met haar driejarige zoon 

Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. ’s Avonds richt ze in het 

zijspan een bed in voor haar en haar zoontje. Een andere overnachtings-

mogelijkheid hebben de twee niet. 

In Navotas, een van de grootste slums, wonen veel mensen te midden van het 

vuilnis in drijvende barakken op de rivier. Het ruimtegebrek, geen sanitaire 

voorzieningen, vaak geen elektriciteit – dat alles nemen de mensen op de 

koop toe, zolang ze maar een betaalde baan vinden.  

Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in 

het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel 

geweld. De Filippijnse regering stimuleert de arbeidsmigratie. Ze ziet de 

menselijke arbeidskracht als het belangrijkste exportproduct van het land. 

Anderen noemen het een vorm van moderne slavernij. 
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Getuigen van barmhartigheid 

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van 

religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun 

handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een 

inspiratie voor ons. 

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van 

een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. Zuster Celine Saplala: “De 

gezinnen hebben een veilige plaats nodig waar ze menswaardig kunnen leven. 

Ook hun psychische wonden moeten kunnen genezen.”  

In Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum 

‘Tuluyan’. Het gezinscentrum is opgericht als opvang voor dakloze gezinnen. 

“Het huis geeft niet alleen een tijdelijk veilig onderdak”, zegt zuster Cecille. 

“Het helpt de gezinnen ook bij beroepscursussen. Zo kunnen de mensen in 

hun levensonderhoud voorzien.” 

 

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een 

menswaardig bestaan. 

Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 

oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO 

Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl 

 

“De mensen hier  

werken heel hard. 

En ze hebben hun geloof, 

daardoor kunnen ze 

overleven. 

Ze vertrouwen op God. 

Ze vertrouwen dat God 

 hun kinderen 

en hun familie zal helpen.” 
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Eerste Communie uitgelegd 
 

De ‘eerste heilige communie’ is de eerste keer, dat je als katholieke gelovige 
mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus. Je krijgt een hostie: een klein stukje 
brood dat in de heilige mis uitgedeeld wordt met de woorden: ‘Lichaam van 
Christus’. 
 

Communie 
Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie wordt je één 
met Jezus en word je tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap.  
Om de communie te mogen ontvangen moet je eerst zijn gedoopt. De meeste 
kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun eerste heilige 
communie als ze in groep 4 of 5 zitten. Dan kun je al lezen en schrijven en kun 
je goed mee doen.  De leeftijd voor het vormsel ontvangen verschilt van kerk 
op kerk  meestal ergens tussen de twaalf en vijftien jaar. 
 

Initiatie 
Doopsel, eerste communie en vormsel worden met een moeilijk woord 
initiatiesacramenten genoemd. Een sacrament is een ritueel waarin God en 
mens elkaar ontmoeten en waarin God mensen goed doet. Bij ieder sacrament 
komt je dus eigenlijk steeds dichter bij God. 
Initiatie betekent inwijding: door doopsel, eerste communie en vormsel word 
je ingewijd in het christelijke leven. Je hoort er helemaal bij. Zij vormen de 
basis van iedere katholiek . De katholieke kerk kent in totaal zeven 
sacramenten. 
 

Eucharistie 
De officiële naam voor de communie is ‘sacrament van de eucharistie’.  Dat 
klinkt ingewikkeld hè?  Eucharistie komt uit het Griekse woord ‘eucharisto’ en 
betekent ‘danken’. In de eucharistieviering (dienst waarin dit sacrament het 
middelpunt is) spreekt de priester een groot dankgebed uit over het brood en 
de wijn, die samen de gaven vormen voor de maaltijd van de Heer. Tijdens dat 
gebed veranderen volgens het katholieke geloof het brood en de wijn in het 
Lichaam en Bloed van Christus. 
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Op weg naar het Vormsel op 8 januari 2017 
 

De weg die Jezus is gegaan komt zelden in het nieuws 

Het is meer de weg van doodgewone mensen. 

De weg van jij en ik, de weg van kleine dingen 

Je volgt Hem door "dank je wel " te zeggen 

door te luisteren naar iemands verhaal 

door blij te zijn als het een ander goed gaat. 

door daar te zijn waar er verdriet is 

door hulpzaam te zijn waar nodig, 

Eenvoudig stil en niet opdringerig, 

De weg die Jezus is gegaan 

is niet..... een verre droom voor later, 

maar een stille wenk om nog vandaag op stap te gaan. 

Doe je mee? 

 

Geen brief ontvangen, maar toch mee willen doen? 
Geef je op bij Jascha den Blanken: c.blanken8@chello.nl. 

Zie ook pagina 8 
 

 

Wist je dat: In de christelijke kunst worden de 
sacramenten soms symbolisch verbeeld door een 
regenboog. Wit wijst dan op het doopsel, geel op 
het vormsel, groen op de eucharistie, blauw op het 
huwelijk en paars op de ambtswijding, rood op het 
sacrament van de vergeving en zwart op de 
ziekenzalving. Kleur je mee? 

 

 

 

  

mailto:c.blanken8@chello.nl
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Herfst 
Donkere wolken pakken zich samen, 

een regenbui klettert tegen de ramen.  

De zomer is weer verdwenen, 

een nieuw seizoen verschenen. 

 

De gure herfst is aan gekomen, 

men ziet het aan de vele bomen. 

Bladeren dwarrelen over de grond, 

de wind speelt er mee in het rond. 

 

De bladeren aan de takken verkleuren 

dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren. 

Prachtige, goud gele tinten verschijnen, 

maar zullen helaas spoedig verdwijnen. 

 

De bomen worden kaler en kaler 

weer en wind steeds schraler. 

Storm en regen vieren nu hoogtij, 

maar wij weten, dit gaat voorbij. 

 

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan, 

maar Gods liefde en trouw blijven bestaan. 

Hij geeft ons de seizoenen en tijden, 

laten we ons dan in Hem verblijden. 

 

Ook in de herfst van ons eigen leven, 

wil Hij ons kracht en sterkte geven. 

Laten wij daarom steeds maar weer, 

ons vertrouwen stellen op De Heer. 

Urbanus lunchtijdconcert 23 september  
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Op vrijdag 23 september, om 12.30 uur, zal in de Sint Urbanuskerk een 

lunchtijdconcert worden gegeven door Hans van Beelen (piano), Susanne 

Brussee-Van de Vosse (sopraan) en Inge Jongerman (viool). 

 

Op het programma staan de volgende werken: 

1. W. A. Mozart, Uit de opera Il re pastore,  “L’amerò, sarò costante”  

2. R. Schumann, Phantasie Stücke (viool en piano) 

3.   Fr. Chopin, Barcarolle (piano) 

4.   C. Saint – Saëns, Violons dans le soir (zang, viool en piano)  

 

De sopraan Susanne Brussee-van de Vosse en de pianist Hans van Beelen zijn 

intussen welbekend van de  Urbanusconcerten. De violiste Inge Jongerman 

treedt in deze serie voor het eerst op. Zij studeerde in Rotterdam en 

Amsterdam op het conservatorium waar zij in 2001 afstudeerde. Van 2003 tot 

2013 was ze in vaste dienst als eerste violiste bij het orkest Holland Symfonia. 

Ze remplaceerde bij het Koninklijk Concertgebouworkest en het 

Asko/Schönberg Ensemble. Momenteel speelt Inge regelmatig bij het 

Nederlands Kamerorkest en bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
 

Bij de uitgang wordt na afloop een collecte gehouden voor het continueren 

van de Urbanus Concerten als ook ten behoeve van het onderhoud van het 

Vollebregt Orgel.        
  





Vrijdag 28 oktober is er wederom een lunchtijdconcert.  

U leest hier t.z.t. meer over in het Bruggetje 
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Contactpersonen Sint Urbanusparochie 

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

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

De nieuwe Brug: 30 november 2016 

Uiterlijke kopij datum 13 november 2016.  

Werkgroepen 
 
Raad van Kerken 

 
 
Mw. Linda den Hartog 

 
 
020-496 4759 

Parochiële Caritas/PCI Mw. Willy Out 020-496 4469 
Bezoekgroep Mw. Hélène van Huizen 020-496 1243 
Jongerengroep Dhr. Paul Liesker 020-644 8097 
1

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

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

Bloemengroep 
 
Koren 
 
Dirigent 

Mw. Bets Harte  
 
 
 
Dhr. Laurens de Boer 

020-496 4941 
 
 
 
0624-226 872 

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

Mw. Bets Harte 020-496 4941 

 
Ledenadministratie 

 
Dhr. Jan de Jong 
 

 
020-496 4608 
jongj@upcmail.nl 

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

 
Dhr. 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 “stipendium” aan te bieden. 
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. 
Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, 
Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, 
NL61 RABO 0351 8018 55 ). Gelieve op de enveloppe te vermelden: Intentie. 
 

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

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

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

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

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

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

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


