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Parochiesecretariaat woensdagochtend  
donderdagochtend 
vrijdagochtend 
verder na overleg met  
pastor E. Brussee 

09.00 - 12.00 uur 
09.00 - 12.00 uur 
vacant 

Parochiebestuur 
 
Pastoor 

 
 
Pastoor Eugène Jongerden  

 
 
020-641 3233 

Diaken Pastor Eugène Brussee 020-496 1320 

Vice-voorzitter Dhr. Alfred Schwegler 020-820 5200 

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 Tijdelijk: Mw. Yvette Saan 

Vacant  
020-496 5310 

   

E-mailadressen Pastoor Eugène Jongerden ejongerden68@hotmail.com 

 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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Op weg naar een nieuwe 

toekomst 
Pastor Eugène Brussee, diaken. 

 

Voor velen is de vakantie voorbij 

en ligt er een nieuwe werkjaar voor 

ons. Ik hoop dat u een mooie 

zomer hebt gehad en daarin ook 

hebt kunnen genieten van de door 

God gegeven natuur. En ik hoop 

dat u met plezier en vertrouwen 

dit nieuwe werkjaar mag beginnen. 

 

Voor Ouderkerk brengt het 

komende jaar wat veranderingen 

met zich mee. U heeft daarover al 

gelezen in de vorige Brug bij het 

stukje vanuit het parochiebestuur. 

We gaan begin 2019 fuseren met 

RK Amstelland. En daarmee gaat 

ook onze PCI fuseren met Caritas 

Amstelland. 

 

Dit en alles wat deze verandering 

met zich mee brengt komt 

natuurlijk niet uit de lucht vallen en 

is al voorbereid. Maar het is ook 

een hele stap die we heel bewust 

met elkaar mogen maken in het 

vertrouwen dat we een goede weg 

inslaan. 

 

Als pastores zijn we al wat langer 

één team voor Amstelland en 

Ouderkerk. En stapje voor stapje 

proberen we ook ons pastoraat af 

te stemmen op de hele parochie.  

De gezamenlijke vormsel voor-

bereiding voor alle vijf de kerken in 

het afgelopen jaar was daar een 

mooi voorbeeld van. Het laat goed 

zien dat samenwerken niet alleen 

maar over krimp gaat maar ook 

mogelijkheden geeft, in dit geval 

voor een ontmoeting tussen jonge 

mensen die elkaar ook weer op de 

verschillende middelbare scholen 

zullen treffen.  

 

Zo willen we ook ons cursus 

aanbod steeds meer laten gelden 

voor de hele parochie. Dat 

betekent dat een Alpha cursus in 

Ouderkerk ook voor Amstelland 

bedoeld is en dat bij een cursus in 

Amstelveen uitdrukkelijk alle 

parochianen van Amstelland 

uitgenodigd zijn. Niet overal wordt 

alles aangeboden maar samen 

proberen we zoveel mogelijk aan 

te bieden. Dat betekent dat u soms 

iets verder moet reizen dan u 

gewend bent. Ik hoop dat velen 

daartoe bereid zijn.  
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We maken langzaam met elkaar 

een omslag van een volkskerk naar 

een kerk die probeert zo dichtbij 

mogelijk aanwezig te zijn maar die 

ook kleiner wordt en dus meer 

regionaal moet gaan denken.  

Ik hoop dat u dan niet gelijk denkt: 

van mij hoeft dat allemaal niet.  

De kunst is om niet te gaan  

mopperen over wat er verandert 

maar samen te bouwen aan een 

kerk voor de toekomst die, hoewel 

kleiner, toch vitaal blijft en 

aantrekkelijk.  

Ik wil u heel bewust uitnodigen dat 

proces aan te gaan. 

Dat alles wil ik niet overgieten met 

mooie vrome woorden.  

Maar vanuit mijn eigen overtuiging 

wil ik wel toevoegen dat ik geloof 

dat God daar niet los van staat,  

van dat proces. Dat Hij nieuwe 

mogelijkheden zal laten zien, 

nieuwe bloei zal geven.  

 
In dat vertrouwen vraag ik voor dit 
nieuwe werkjaar Gods zegen. 
 

 

Kledinginzameling  
Dinsdag 25 september tussen 15.00-20.00 uur is de 

inzameling voor Sams Kledingactie voor Mensen in 

Nood, in het voorportaal van de kerk. U bent van harte 

uitgenodigd om uw kleding te komen brengen. 
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Vanuit het Parochiebestuur 
Terwijl dit geschreven wordt is de schoolvakantie nog niet afgelopen, maar 

heeft de eerste bestuursvergadering al weer plaats gevonden. Na een goede 

vakantieperiode richten we ons met nieuwe energie op het komende seizoen 

2018-2019. Tijdens de zomerperiode stonden er veelvuldig vieringen met 

samenzang op het programma. Mede dankzij de mooie gezongen gebeden van 

Taizé, gaat ons samen zingen steeds beter. Liederen met een korte, 

eenvoudige tekst, worden een paar keer herhalend gezongen; door iedereen 

die maar mee wil zingen. Als kerkganger kun je lang nagenieten, want vaak 

zitten de liederen op dinsdag nog in je hoofd, wat een heerlijk gevoel geeft. 

 

Een collega bestuurder beschreef dit als volgt:  

“Zo worden ze gegrift in je ziel. Door deze meditatieve manier van zingen en 

bidden maak je ruimte en rust in jezelf en kom je open voor God. God hoor je 

niet in de storm, maar in de stilte van je Hart”. 

 

Tijdens de laatste vrijwilligersdag is al aangegeven dat het een stormachtig 

seizoen gaat worden, er gaat veel gebeuren. De werkzaamheden in de 

pastorie staan in de planning. Hierna willen we meteen beginnen met de 

laatste fase van de restauratie van het kerkgebouw. Na overleg hebben wij 

voorgesteld dat deze laatste fase in twee delen uitgevoerd zal worden, waarbij 

begonnen wordt met de gewelven.  

 

De voorbereidingen voor de fusie met de parochie Amstelland komen ook in 

een stroomversnelling. Er moet nog veel gebeuren, maar er is een 

overzichtelijk plan dat in de komende maanden uitgevoerd wordt. 

Na de fusie wordt onze huidige parochie, een locatie binnen de parochie 

Amstelland. Er zullen daarom ook personele verschuivingen plaatsvinden. 

Enkele bestuursleden zullen naar het bestuur van de parochie Amstelland 

gaan, anderen nemen plaats in de Stichting Urbanus of krijgen een andere rol. 
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Voor de locatie Sint Urbanus Ouderkerk wordt een locatieraad samengesteld. 

De locatieraad valt dan onder de verantwoordelijkheid van het 

parochiebestuur Amstelland. Over deze en anderen zaken wordt er met de 

parochianen overlegt, onder andere via de Parochievergadering en de 

Klankbordgroep.  

Gedurende deze voor Ouderkerk belangrijke periode vragen wij 

ondersteuning, door elkaar te helpen en waar nodig te corrigeren.  

 

Afsluitend een gebed van Taizé: 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: Van Hem alleen mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, Keert zich stil tot Hem. 

 

Met vriendelijke groet, het parochiebestuur 

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Met de nieuwe privacy wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om inzicht te hebben 

in het sleutelgebruik, wie kan de pastorie binnen, kan bij welke gegevens en 

waarom, etc. Tevens is dit een goede aanleiding om te kijken naar de 

veiligheid van bezoekers van de pastorie en de kerk.  

Graag willen wij ook nieuwe afspraken maken over het gebruik van de sleutel 

om de veiligheid van iedereen in de pastorie en kerk te kunnen waarborgen. 

Van veel mensen is inmiddels bekend dat zij een sleutel hebben, maar niet van 

iedereen. Niet iedereen heeft gehoor gegeven aan de bijeenkomst van 30 

augustus. Dat is heel jammer. Dus mocht u in het bezit zijn van een of 

meerdere sleutels, wilt u dan contact opnemen met Yvette Saan  

(020-4965310) of Hélène van Huizen (tel 020-4961243). Wij willen u namelijk 

persoonlijk spreken. Hartelijk dank. 

 

Namens het parochiebestuur, Hélène van Huizen 

  



Zin in zingen? 
Kom bij het kinderkoor ‘t 
Kwetternest 
Het Kwetternest in Ouderkerk is al 
meer dan 50 jaar oud en toch nog 
steeds jong. Kinderen verzorgen de 
liedjes tijdens de gezinsvieringen. 
Daardoor is het echt een viering 
voor en door kinderen.  
 
Het kinderkoor ‘t Kwetternest is 
alleen wel op zoek naar meer 
kinderen die het leuk vinden om te 
zingen. Je hoeft geen zangtalent te 
zijn, want al doende leert men. Ben 
je tussen de 8 en 11 jaar en vind je 
het leuk om mee te doen, dan ben 
je van harte welkom op zaterdag 
13 oktober van 16.00-17.00 uur om 
mee te repeteren voor de viering 

van zondag 14 oktober. We zien je 
dan graag in de kerk. 
Laurens heeft aangegeven dat hij 

stopt met zijn werkzaamheden bij 

’t Kwetternest. Vele jaren heeft hij 

de kinderen begeleid en vele 

gezinsvieringen muzikaal 

opgeluisterd. Hartelijk dank 

daarvoor. Zo als u begrijpt zijn we 

dus op zoek naar een nieuwe 

dirigent/pianist. Wie vindt het leuk 

om dit op zich te nemen en wil met 

deze enthousiaste kinderen gaan 

werken?  

Voor meer info, aanmelding of 

ideeën: graag een bericht naar: 

pastor Eugène Brussee: 

e.brussee@rkamstelland.nl of 

(020) 4961320.   

 

 

Gezinsvieringen       

 

 

 
 

Zondag 14 oktober met pastor E. Brussee 
 

****       

Zondag 11 november met pastor E. Brussee 

Deze  gezinsviering is  in de St. Urbanuskerk in Bovenkerk 
 

**** 
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Agenda september, oktober, november 2018 
 

Week 37 

 

Week 38 

 

Week 40 

Di 25 sept 15.00 uur Kledinginzameling in voorportaal kerk tot 20.00 uur 

Wo 26 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Do 27 sept 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding 
Voorganger: Pastoor E. Jongerden 

  20.15 uur Inspiratieavond 30ers/40ers groep/Cuyperskamer 

Zo 30 sept 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 41 

Wo 03 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  10.45 uur Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1. 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op Adem komen in de Urbanuskerk 

Zo 07 okt 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

 

Wo 12 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  09.00 uur Verspreiding parochiebladen 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Do 13 sept 20.00 uur Bèta cursus na aanmelding Amstelstroom 

Zo 16 sept 10.00 uur Eucharistieviering met de Duif 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Wo 19 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Vr 21 sept 12.30 uur Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk 
Za 22 sept 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 23 sept 10.00 uur Oecumenische viering met het Caeciliakoor 
Voorgangers: Pastor E. Brussee en dominee Bos 
Thema: het Magnificat. (locatie: Sint Urbanuskerk) 
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Week 42 

Di 09 okt 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 10 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1. 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  20.00 uur Op Adem komen in de Urbanuskerk 

Za 13 okt 16.00 uur Open repetitie kinderkoor ’t Kwetternest in de kerk 

  18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 14 okt 10.00 uur Woord&Communieviering met ‘t Kwetternest 
Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

Week 43 

Wo 17 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Urbanuskerk 

Do 18 okt 20.00 uur Bèta cursus na aanmelding Amstelstroom 

Zo 21 okt 10.00 uur Woord&Gebedsviering met Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor D. Broersen 
In deze viering is geen communie uitreiking. 

 

Week 44 

Wo 24 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Urbanuskerk 

Do 25 okt 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding 
Voorganger: Pastoor E. Jongerden 

Za 27 okt 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 28 okt 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorganger: Pastoor E. Jongerden 

 

Week 45 

Wo 31 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Urbanuskerk 

Do 01 nov 10.00 uur Allerheilgen. Eucharistieviering met pastoraal team 

Vr 02 nov 19.30 uur Allerzielen viering met Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor E. Brussee 

Zo 04 nov 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

   Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor 
parochieblad de Brug of Spirit. 
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Week 46 

Wo 07 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1. 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Za 10 nov 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  16.00 uur Open repetitie Kwetternest i.s.m. de Boventoontjes 
locatie Urbanus  in Bovenkerk. Gezinsviering is op 11 
nov. in Bovenkerk 

Zo 11 nov 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang of de Duif 
Voorganger: Deken A. Bakker 

 

Week 47 

Di 13 nov 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 14 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Do 15 nov 19.45 uur Bèta cursus in de Amstelstroom 
Zo 18 nov 10.00 uur Samen tegen armoede; Caritas Zondag 

Eucharistieviering met Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor G. van Tillo  

 

Week 48 

Wo 21 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Do 22 nov 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding 
Voorganger: Pastoor E. Jongerden 

Za 24 nov 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 25 nov 10.00 uur Christus Koning 
Eucharistieviering met koor Elckerlyc 
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en E. Brussee 

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

website of in het twee wekelijks “Bruggetje’. 

Wist u dat u ook de Brug digitaal kunt terugvinden op de website? 
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Caritaszondag 18 november: Samen tegen Armoede  
Het gaat goed met Nederland, maar niet met iedereen. Dit maakt de situatie 

voor mensen die in armoede leven nog schrijnender. Bijna 600.000 

huishoudens hebben kort of lang met armoede te maken. De groep die vier 

jaar of langer van weinig geld moet rondkomen, neemt ondanks de econo-

mische groei nog toe. Op zondag 18 november staat de caritas van uw 

parochie stil bij wat wij samen kunnen doen tegen armoede, zowel financiële-, 

geestelijke armoede als eenzaamheid. Een uitdaging omdat armoede vaak niet 

zichtbaar is. Kerkelijke ondersteuning aan mensen die in armoede zijn 

gekomen, kenmerkt zich door aandacht voor de mens en oog hebben voor de 

hele mens en niet alleen voor zijn of haar financiële situatie. Dat kost tijd en 

vraagt best veel van vrijwilligers. Het is belangrijk dat vrijwilligers die direct te 

maken hebben met hulpvragers affiniteit hebben met de mensen van de 

doelgroep, stabiel zijn en goed kunnen luisteren. Om vrijwilligers te 

beschermen is het belangrijk dat zij een goede balans weten te vinden tussen 

betrokkenheid en afstand en niet op de stoel van de professionele 

hulpverlening gaan zitten. Ze moeten weten wanneer ze moeten 

doorverwijzen en naar wie.  

Indien u bereid bent om uzelf in te zetten als vrijwilliger kunt u contact 

opnemen met Helene van Huizen, coördinator van de bezoekgroep.  

Voor de ondersteuning is ook geld nodig. Ondersteuning van mensen die in 

armoede terecht zijn gekomen hoort tot het diaconale werk waar de kerken 

zelf geld voor beschikbaar stellen uit bijvoorbeeld collecten en uit (opbrengst 

uit) vermogen. De PCI doet een beroep op alle parochianen om hun werk ook 

financieel te ondersteunen middels de collecte op 18 november zodat zij hun 

diaconale werk kunnen voortzetten. Indien u dan niet bij de viering aanwezig 

kunt zijn, kunt u uw bijdrage overmaken naar de rekening van de PCI met 

IBAN-nummer NL 51 RABO 0351 8011 62.  

 

De Caritaszondag valt dit jaar samen met de Tweede Wereld dag van de 

Armen. Een dag, uitgeroepen door Paus Franciscus, waarop hij alle kerken 

uitnodigt zich te bezinnen over wat armoede doet met mensen en wat kerken 

kunnen doen voor hen. Bij voorbaat dank voor uw gewaardeerde bijdragen. 

Namens de PCI, Nico van Wieringen 
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Lunchtijdconcert St. Urbanuskerk 
Op vrijdag 21 september 2018 van 12.30 tot 13.00 uur, zal het 

eerstvolgende lunchtijdconcert van de Stichting Vollebregt in 

de St. Urbanuskerk plaatsvinden 

 

Laurens de Boer zal op de piano Afrikaanse muziek ten gehore brengen.  

Op het programma staan werken van o.a. Halim El-Dabh,  

Fred Onovwerosuoke, Christian Onyeji en Abdullah Ibrahim. 

 Halim El-Dabh (Egypte, 1921-2017) beschouwde zijn muziek als een huwelijk 

tussen oude en moderne, zowel oosterse als westerse tradities. 

 Fred Onovwerosuoke (Ghana, *1960 ), reisde door heel Afrika om materiaal te 

verzamelen uit de lokale Afrikaanse muzikale tradities. De weerslag hiervan is te 

vinden in zijn bekende “24 Studies in African Rhythms”.  

 Voor Christian Onyeji (Nigeria, *1950) is de drum de basis van alle Nigeriaanse 

muziek. Zijn eigen pianomuziek is daarom vooral percussief. 

 Abdullah Ibrahim (Zuid Afrika, *1934) vertegenwoordigt de vele muzikale tradities 

van Cape Town: van traditionele Afrikaanse songs tot moderne jazz. 

 

Na afloop van het concert is er een collecte om de kosten te dekken. 

 

Het volgende lunchtijdconcert zal gegeven worden op vrijdag 19 okt. door 

Judith Mos (klarinet) en Henk Trommel (orgel). 

 

*** 

Samen aan tafel 
U bent weer van harte uitgenodigd om samen aan tafel 

te gaan. Iedere 2e zaterdag van de maand in de Elimkerk 

aan de Julianalaan bent u van harte welkom.  

Voor € 5,- p/p krijgt u een heerlijk eenvoudig 

driegangendiner voorgeschoteld. 

Eerst volgende data: 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. 

Aanmelden kan via 020-4965646 of maaltijd@cgkouderkerk.nl. 

Tevens kunt u aangeven of u vervoer nodig heeft. (€ 2,- p/p retour) 
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Informatieavond 30 oktober Eerste Heilige Communie 2019 
 
We willen in 2019 opnieuw een voorbereiding op de Eerste Communie 
aanbieden in Ouderkerk. Maar om zeker te zijn dat er genoeg kinderen zijn 
voor de voorbereiding willen we wat eerder dan andere jaren een eerste 
ouderavond plannen. Als er minder dan 5 kinderen meedoen, willen we de 
voorbereiding voor de Eerste Communie namelijk samen met de Sint Urbanus 
Bovenkerk doen. Als er genoeg kinderen voor Ouderkerk zijn, dan is de Eerste 
Communie op zondag 19 mei. Het voorbereidingsproject  "Door de poort"  zal 
beginnen in februari 2019. Kinderen worden dan wekelijks op vrijdagmiddag 
verwacht om 15.30 in de pastorie van de Sint Urbanuskerk tot 17.00. 
 
De werkgroep Eerste Communie nodigt u uit voor een eerste ouderavond op 
dinsdag 30 oktober 2018 om 20.00 uur in de pastorie van de Sint Urbanuskerk 
Ouderkerk (inloop koffie en/of thee vanaf 19.45). Op deze avond krijgt u alle 
informatie over “hoe, wat, wie, waar en wanneer” van de Eerste Communie in 
onze parochie. 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 en kunnen dan al 
redelijk zelfstandig lezen en schrijven. 
 
Bent u geïnteresseerd, email dan onderstaande gegevens naar: 
isabelland78@gmail.com. U kunt ook onderstaand strookje ingevuld afgeven 
bij de pastorie t.a.v. pastor E. Brussee, Ronde Hoep Oost 31 (tel.: 4961320 ) of 
bij mevrouw I. Land - dos Santos, Vink 8 (tel.: 6169393 ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam ouder:  .................................................................................       

Voornaam kind:  ................................................................................. 

Geboortedatum kind: ……………………………………………………………………………. 

Adres:   ................................................................................. 

Tel.nr.:   ................................................................................. 

Email:    ................................................................................. 

School/groep:  ……………………………………………………………………………. 

Op dinsdag 30 oktober a.s. kunnen jullie ons verwachten met     ........... 

persoon/personen  
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In Memoriam Harold van der Voort 

Harold was een dierbare mens, echtgenoot, vader, opa, broer, zwager, vriend 

en dorpsgenoot. Iemand die tijdens z’n leven met zoveel mensen in contact 

stond. En vanuit al die verschillende verbindingen hebben we op13 juli  

afscheid genomen, Harold uit handen gegeven. Harold was een sterke man, 

beschaafd, een beetje ijdel misschien, iemand die van mooi hield, een 

creatieve achtergrond had, in de reclame werkte. Hij had een hekel aan ruzie, 

zocht graag de harmonie, maakte graag grapjes. Harold heeft een gelukkige 

jeugd gehad, streng katholiek ook, misdienaar geweest. Jozé en hij zijn jong 

getrouwd, en hebben het goed gehad met elkaar. Maar er kwam ook iets 

moeilijks bij, Harold werd door een oogziekte langzaam blind en moest al 

vanaf zijn 45ste stoppen met werken. Dat was heel zwaar. Maar hij heeft zijn 

handicap omgebogen tot iets waar hij anderen mee van dienst kon zijn. Hij 

ging lezingen geven op scholen, voor verenigingen en instellingen. Over het 

blind zijn, wat dat inhoud en hoe je daar mee om moet gaan. In ons dorp was 

hij bekend, de man met de hond en de hoed. In dit dorp, Ouderkerk woonde 

hij ook graag. We zullen zijn aanwezigheid missen.  

We vertrouwen Harold toe aan de Eeuwige en vragen voor zijn nabestaanden 

om kracht. 

   

“Stilte is een onuitputtelijke bron van Liefde, 
waar alles mag zijn precies zoals het is” 

-Anneke Broertjes- 
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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 de 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: 27 november 2018 

Uiterlijke kopij datum: 04 november 2018 

Werkgroepen 
 
Raad van Kerken 

 
 
Mw. Linda den Hartog 

 
 
020-496 4759 

Parochiële Caritas/PCI Mw. Isabel Land-dos Santos 020-616 9393 
Bezoekgroep Mw. Hélène van Huizen 020-496 1243 
Jongerengroep Dhr. Paul Liesker 06-1418 1919 
1

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

Kerkhofbeheer Via secretariaat 020-496 1320 
Websitebeheer Dhr. Ron Korrel 0297 – 582258 

Bloemengroep 
 
Koren 
 
Dirigent 

Mw. Bets Harte  
 
 
 
Dhr. Laurens de Boer 

020-496 4941 
 
 
 
0624 226 872 

Koor Elckerlyc (di-avond) Dhr. Marcel v/d Velde 0612 119 204 
Sint Caeciliakoor (di-ochtend) Dhr. Wim Compier 020-496 3146 
Kwetternest/gezinsviering  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 
 

 
R.K. Gezellenhuis 
 

 
020-496 1255 
interkerkelijkstencil
bureau@gmail.com 
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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.  


