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Kom over de brug 
Pastor Eugène Brussee, diaken 

 

‘Kom over de brug’ is het thema 

dat wij als pastores van RK 

Amstelland hebben gekozen voor 

het pastorale jaar 2019-2020. 

Deken Ambro Bakker heeft 

hierover een stuk geschreven in 

Spirit namens het pastorale team.  

Met dit thema wil ook ik dit 

nieuwe werkjaar beginnen. 

 

Ouderkerk aan de Amstel kent de 

nodige bruggen. Op eén van de 

drukste bruggen in het dorp, die 

tegenover de kerk met de 

toepasselijke naam Kerkbrug, is het 

een komen en gaan. Soms lopen de 

gemoederen op, omdat twee 

auto’s tegenover elkaar staan en 

niemand wil wijken. Dan zou 

eerder gelden: kom niet over de 

brug. In de zomertijd is de brug ook 

vaak open voor allerlei bootjes. 

Een vrolijk gezicht. Maar als je 

haast hebt, kan het lastig zijn.   

Dan wil je de brug wel over, maar 

gaat het niet.  

 

Dat geldt ook zo in ons eigen leven. 

Soms is het lastig om de brug over 

te gaan naar een ander.  

En soms is het beter om de ander 

even wat ruimte te geven zijn of 

haar eigen weg te gaan. Een beeld 

dat ik van een oudere collega heb 

geleerd is dat van een weg waarop 

mensen soms vastlopen, vanwege 

een moeilijke kerkelijke wet of 

regel. Dan kan het helpen om de 

brug even omhoog te doen, zodat 

mensen hun weg weer kunnen 

vervolgen.    

 

Bij het opzoeken van de uitspraak 

‘over de brug komen’ staat bij 

Woorden.org als betekenis: ‘veel 

geld betalen’. Aangezien wij een 

volk van kooplieden en handelaars 

zijn, en niet teveel willen betalen, 

kan het dus wel eens lastig zijn om 

‘over de brug te komen’. In ons  

dagelijks spraakgebruik heeft het 

bovendien de betekenis gekregen 

dat je je ergens toe zet, een stapje 

meer zet dan je geneigd zou zijn te 

doen.  

 

Dat laatste is eigenlijk heel 

toepasselijk voor ons jaarthema. 

Dat geldt allereerst in ons 

persoonlijk handelen.  

In plaats van een uitspraak als 

‘Nou, mij niet gezien’ zou je 

bijvoorbeeld kunnen zeggen:  

‘ik zal er eens over nadenken’.  
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En we zitten soms zo vast in ons 

eigen gelijk dat we het moeilijk 

vinden om ‘over de brug te komen’ 

in het begrijpen van de ander. 

 

Ook op parochieel gebied is het 

goed dat we ‘over de brug komen’. 

Letterlijk, door soms ook 

activiteiten buiten het dorp te 

bezoeken.  

Maar ook door iets verder te gaan 

in het zoeken naar de verbinding 

met elkaar als  

vijf kerken van één zelfde parochie 

dan we in eerste in instantie 

geneigd zouden zijn te doen. 

 

Het kan een ongemakkelijk gevoel 

geven: dat we iets meer moeten 

doen dan we zouden willen. Het is 

dan ook geen moeten. Het is een 

uitnodiging. Want alleen dan kan 

het leiden tot iets wat ons leven 

verrijkt.  

*** 

 

Nieuws van de Locatieraad 
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en wordt het steeds duidelijker 

wat de locatieraad op haar bordje krijgt en te doen heeft. Dit heeft er toe 

geleid dat we steeds meer tot een goede taakverdeling kunnen komen. Tevens 

is de locatieraad uitgebreid met de heer Paul Liesker. Hij heeft veel kennis van 

de locatie en is een goede kracht voor de locatieraad. We zijn blij dat hij ons is 

komen versterken. Om u op weg te helpen bij eventuele vragen en om u een 

beeld te geven van wat de locatieraadleden zoal doen volgt hieronder een 

overzicht van de taakverdeling: 

 Hr. Jan de Jong: ledenadministratie, financiële administratie, kerkbalans, 

collectanten, gebouwenbeheer: verhuur gebouwen, onderhoud en 

sleutelbeheer. 

 Hr. Paul Liesker: kerkhof en buitenruimte, secretariaat locatieraad, contact 

met parochiebestuur en regio. 

 Mevr. Didy Brugman en Hr. Wanderval Santos samen met de andere 

leden: contact met werkgroepen, vrijwilligers, geloofsgemeenschap, 

kortdurende projecten, afvaardiging naar parochiële bijeenkomsten. 
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 Pastor Eugène Brussee is officieel geen lid van de locatieraad maar neemt 

alle taken met betrekking tot de liturgie op zich. Te denken valt hierbij aan 

de liturgische vieringen, roosters, korenoverleg, kostersoverleg. 

 Mevr. Hélène van Huizen ondersteunt de locatieraad tot januari met het 

aansturen van vergaderingen en secretariaatswerkzaamheden. Tevens is 

zij tot januari te benaderen als contactpersoon. 
 

Met dit overzicht hopen wij wat duidelijkheid te geven over wie u kunt 

benaderen voor bepaalde zaken. Bereikbaarheid van de locatieraadleden via 

de email: locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl of via 

telefoonnummer 020-4961320, tijdens de openingsuren van het secretariaat.  

 

Veiligheid en vloer 

Er is inmiddels ook wat meer bekend over de herstelwerkzaamheden aan  

de vloer. Er zullen onder de vloer verstevigingen worden aangebracht zodat 

verdere verzakkingen worden voorkomen voor de komende 5 tot 10 jaar.  

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk onder de vloer plaatsvinden en het 

streven is om voor 1 december klaar te zijn. In dezelfde periode zullen 

bovengronds de aanpassingen worden gedaan om de kerk aan de 

veiligheidseisen voor bezoekers te laten voldoen, zoals die door de gemeente 

en brandweer zijn gevraagd. Als al dit werk klaar is, zullen er geen 

deurwachten meer nodig zijn. Echter, tot het zo ver is, hebben we nog steeds 

mensen nodig die bij grotere vieringen aanwezig willen zijn als deurwacht. 

 

Opruimen 

De tweede opruimzaterdag die gepland stond op 31 augustus is verplaatst 

naar 28 september. Met een aantal vrijwilligers willen we dan weer een stukje 

van de kerk onder handen nemen. Afval gaat weg en wat bewaard moet 

blijven blijft bewaard. De stofdoek en de allesreiniger zullen dan hun werk 

weer doen. Graag willen we de vrijwilligers die eerder mee hebben geholpen 

bedanken voor hun harde werken, hun inzet en betrokkenheid en we hopen 

dat we eind september weer op u kunnen rekenen. 
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Uitnodiging Vrijwilligersoverleg 

Soms is het goed om even bij elkaar te komen om van elkaar te horen hoe of 

het er mee gaat. Vandaar dat we alle coördinatoren/hoofden van een 

werkgroep en/of eventueel een tweede afgevaardigde willen uitnodigen om 

op woensdag 16 oktober 2019 van 15.00 u. tot 17.00 u. naar de pastorie te 

komen. In dit vrijwilligersoverleg zullen we terugkijken op de afgelopen tijd en 

vooruitkijken naar het komende jaar. Er is gelegenheid om vanuit de 

werkgroepen te laten weten wat er speelt en gelegenheid om de locatieraad 

vragen te stellen. Wij hopen dat u allen kunt komen of anders een 

afgevaardigde van de werkgroep kunt sturen. We horen het graag van u via: 

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl of 020-4961320. 

 

Tenslotte, willen we u nadrukkelijk vragen om problemen en zaken waar u 

tegenaan loopt, dit aan de locatieraad te laten weten. Alleen dan kunnen wij 

samen tot een oplossing komen! Locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl 

Namens de locatieraad, 

Hélène van Huizen 

 

Kerkbalans 2019 
Elk begin van het jaar wordt u benaderd voor deelname aan   

Misschien heeft u zich afgevraagd waarom u dit jaar nog geen bericht heeft 

ontvangen. Vanwege praktische en organisatorische redenen hebben wij dit 

uitgesteld naar september. Vandaar dat u bij deze Brug een envelop aantreft 

met alle informatie over de Kerkbalans 2019. Van harte aanbevolen en 

noodzakelijk voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap!  

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de envelop met toezegging niet 

meer bij u opgehaald. Wij hebben er vertrouwen in dat u zelf het initiatief 

neemt en uw bijdrage naar ons overmaakt. Alvast veel dank daarvoor. 
 

Mocht u in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven voor het 

maandelijks incasseren van de Kerkbalansbijdrage, dan zal het u zijn 

opgevallen dat de incassering van de maanden juli en augustus nog niet 
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hebben plaatsgevonden. Door administratieve problemen was het helaas niet 

mogelijk dit op de 25e van deze maanden uit te voeren.  

Het streven is dat de bijdragen van zowel juli als augustus in de maand 

september worden afgeschreven van uw rekening. Mocht u dit niet gelegen 

komen, dan vernemen wij graag hoe u e.e.a. uitgevoerd wilt hebben.  

Excuses voor de eventuele overlast. 

Namens de locatieraad, 

Jan de Jong 

 

Ontwikkeling betreffende het onroerend goed 
Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd ten aanzien van de 

ontwikkelingsplannen van de gronden rondom de Urbanuskerk.  

Voor de parochie helaas een paar stappen terug, maar er is wel meer 

duidelijkheid gekomen. Omdat de ontwikkelaar geen initiatief toonde en niet 

adequaat reageerde op vragen vanuit de gemeente heeft de wethouder 

gemeend om in het afgelopen voorjaar de gemeenteraad te moeten vragen of 

er nog voldoende draagvlak is voor de plannen van de ontwikkelaar rondom 

de kerk. De gemeenteraad was daarin nagenoeg unaniem en heeft 

uitgesproken de huidige plannen niet te zien zitten en daarbij heeft de 

gemeenteraad het college de opdracht gegeven om een aangepaste visie op 

het gebied te gaan ontwikkelen. Dat laatste is voor de parochie uiteraard heel 

belangrijk omdat er dan duidelijkheid komt wat er wel zou mogen. Als deze 

plannen geen goedkeuring verkrijgen, wat dan wel? 

 

Daarnaast heeft de gemeente besloten om de zogenaamde wet 

voorkeursrecht Gemeente van toepassing te verklaren op het Gezellenhuis.  

Dit betekent dat het Gezellenhuis bij eventuele verkoop eerst aan de 

gemeente aangeboden moet worden. Dit zorgt er dus voor dat de parochie in 

haar handelingsvrijheid ten aanzien van het Gezellenhuis wordt beperkt.  
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Het parochiebestuur begrijpt heel goed de zorg om het Gezellenhuis en wij zijn 

dan ook voornemens om op korte termijn, in overleg met de gemeente, te 

onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om het 

Gezellenhuis niet verder te laten verslechteren. 

Parallel daaraan wordt op dit moment informatie verzameld ten aanzien van 

de toekomst van het Gezellenhuis. Welke opties en mogelijkheden zijn er.  

 

Ten aanzien van de ontwikkelaar kunnen we melden dat wij op dit moment 

bezig zijn om het verleden ten aanzien van dit project af te sluiten, zodat we 

met een nieuwe blik op de toekomst opnieuw kunnen gaan beginnen. De 

ontwikkelaar heeft voldoende tijd en gelegenheid gehad om dit project tot een 

goed einde te brengen en hij is daar – gelet op het hiervoor genoemde besluit 

van de gemeente – duidelijk niet in geslaagd. Het parochiebestuur heeft er 

alles aan gedaan om dit project te laten slagen, maar helaas is er onvoldoende 

draagvlak binnen de gemeente voor het huidige project. Het parochiebestuur 

heeft de samenwerking met de ontwikkelaar beëindigd, nu er geen zicht meer 

op bestond dat er op korte termijn tot een door de gemeente gedragen plan 

kon worden gekomen en de ontwikkelaar ook niet bereid was om de percelen 

op korte termijn af te nemen op marktconforme condities.  

Het parochiebestuur heeft de ontwikkelaar laten weten dat de parochie zich 

vrij acht ten aanzien van het nemen van besluiten met betrekking tot de 

(verkoop van de) gronden en het Gezellenhuis. Daarbij heeft het 

parochiebestuur aangegeven dat ontwikkelaar op dit moment geen mandaat 

heeft om namens de parochie in overleg te treden met de gemeente.  

De ontwikkelaar heeft zich vooralsnog niet neergelegd bij het beëindigen van 

de samenwerking en heeft nadere stappen aangekondigd.  

Het parochiebestuur wenst vast te houden aan het beëindigen van de 

samenwerking en meent dat de parochie in de gegeven omstandigheden 

gerechtigd is de samenwerking met de ontwikkelaar te beëindigen.  

De parochie wordt in deze kwestie juridisch bijgestaan.  

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in deze.  

Namens het parochiebestuur, 

Edwin Saan 



9 
 

Geloofsverdieping 

 

Bijbelwerkplaats 

Heeft de Bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog 

wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Geeft de tekst antwoord op 

vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om ons 

heen zien? Kan iemand mij helpen om de Bijbel beter te kunnen begrijpen? 

Immers de Bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen, je moet wel iets van 

culturele en historische achtergronden weten. Daarom is er deze werkplaats 

om met elkaar te leren. Met de naam ‘werkplaats’ geven we de werkwijze en 

sfeer aan. Vooraf stellen we vast welk gedeelte we behandelen, zodat 

iedereen zich kan voorbereiden. Het initiatief van dit project ligt bij de 

protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk. De avonden staan echter 

uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.  

 

Op 8 oktober gaat de Bijbelwerkplaats weer van start.  

Plaats: ‘Amstelstroom’, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel. 

Tijd: 20:00 – 21:30 

*** 

Ouders met (jonge) kinderen komen samen 

Op zondagmiddag 13 oktober komen we met onze gezinnengroep voor het 

eerst weer samen na de vakantie en wel aansluitend na de gezinsviering van 

die ochtend in de kerk. De groep is een aantal jaren geleden begonnen en in 

de loop van de tijd qua samenstelling nogal eens gewisseld, omdat er mensen 

gingen verhuizen en anderen weer bijkwamen. Het idee is om als ouders met 

schoolgaande kinderen tijd te maken voor bezinning, rond een Bijbeltekst. 

Juist het delen van ervaringen met elkaar is daarbij verrijkend. Meer 

informatie bij pastor Eugène Brussee. 
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Geloofsgesprekken 

Praten over je geloof is niet altijd makkelijk. Veel mensen zijn het ook niet 

gewend. Toch kan het heel verrijkend zijn. Vooral als je dat in klein groepjes 

kunt doen. In het voorjaar zijn we vanuit beide kerken, de St. Urbanuskerk en 

de Amstelkerk, geloofsgesprekken gestart. De opzet daarvan is dat na een 

inleiding over een geloofsonderwerp ieder zich aansluiten bij een deelgroepje 

om aan de hand van teksten of afbeeldingen of andere werkvormen iets van 

het eigen geloof te delen. Juist de verschillende werkvormen en de kleine 

groep helpen om echt in gesprek te komen. Vanuit de positieve ervaringen 

met deze geloofsgesprekken willen wij ook in het najaar van 2019  een aantal 

van deze bijeenkomsten aanbieden onder leiding van pastor Eugène Brussee 

en dominee Benedikte Bos. Via deze weg willen wij u van harte uitnodigen hier 

aan mee te doen. Probeert u het eens. Kom over de brug. De gesprekken 

starten in oktober. Nader bericht volgt. 

*** 

 

Deze advertentie plaatsen wij in twee , een Amstelveens en een Ouderkerks, krantje  

in de hoop dat er op gereageerd wordt. Eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn als je 

twee kerkbladen en meerdere kerken rijk bent. Maar we weten allemaal hoe moeilijk 

het is om ons koor aan te vullen. Als u ook maar een beetje belangstelling hebt en 

geheel vrijblijvend eens contact met ons opneemt dan zijn we al heel blij en kunnen 

we wat meer informatie aan u geven. U wilt toch ook dat ons koor blijft?  

Hartelijke groet, uw Caeciliakoor 

Cor: cgravestein@ymail.com/ tel: 020-4961190 

Tony: tonnyvanengen1@gmail.com/ tel: 0651246898 

Hallo iedereen die dit leest, wij zijn een leuk gemengd koor dat eenmaal 

per maand zingt in de mooie Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel.  

Wij repeteren op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.15 uur. 

Ondertussen drinken we gezellig een kwartiertje koffie 

Ons repertoire is breed van Nederlands, Latijn, Engels en Frans. 

Dus meld je aan voor mannen- of vrouwenstem. 

Noten lezen niet direct noodzakelijk. We zien naar je uit. 

ADVERTENTIE 
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Agenda september, oktober, november 2019 
 

Week 37 

Wo 11 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  09.00 uur Verspreiden parochiebladen de Brug en Spirit 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 

Zo 15 sept 10.00 uur Oecumenische viering in de Amstelkerk 

Voorganger: Pastor E. Brussee en ds. B. Bos 

  13.00 uur- 
17.00 uur 

Open Monumentendag. Vanaf 15.30 uur klinkt het 
Vollebregtorgel 

 

Week 38 

Wo 18 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Zangmeditatie in de Amstelkerk 

Do 19 sept 19.30 uur Eucharistie met stille aanbidding 

Zo 22 sept 10.00 uur Woord&Communieviering met het Caeciliakoor 

Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

Week 39 

Wo 25 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  20.00 uur Avondgebed in de Amstelkerk 

Zo 29 sept 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Week 40 

Wo 02 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  19.30 uur Rozenkransgebed in de Dagkapel 
  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk 

Vr 04 okt 12.30 uur Lunchtijdconcert 
Zo 06 okt 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang  

Voorganger: Pastor G. van Tillo  
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Week 41 

Di 08 okt 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 09 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  19.30 uur Rozenkransgebed in de Dagkapel 
  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk 

Zo 13 okt 10.00 uur Gezinsviering met kinderkoor 

Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en E. Brussee 

Aansluitend: Gezinnengroep 

 

Week 42 

Wo 16 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  19.30 uur Rozenkransgebed in de Dagkapel 
  20.00 uur Avondgebed in de Urbanuskerk 

Do 19 sept 19.30 uur Eucharistie met stille aanbidding 

Zo 20 okt 10.00 uur Eucharistieviering met het Caeciliakoor 

Voorganger: Pastor J. Stam 

 

Week 43 

Wo 23 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  19.30 uur Rozenkransgebed in de Dagkapel 

  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk 

Zo 27 okt 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc 

Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

Week 44 

Wo 30 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  19.30 uur Rozenkransgebed in de Dagkapel 
  20.00 uur Zangmeditatie in de Urbanuskerk 

Vr 01 nov 12.30 uur Lunchtijdconcert 

Za  02 nov 19.30 uur Allerzielenviering met Caeciliakoor  

Voorganger: Pastor E. Brussee 

Zo 03 nov 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor G. van Tillo 
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Week 45 

Di 05 nov 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 

Wo 06 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Avondgebed in de Amstelkerk 

Zo 10 nov 10.00 uur Eucharistieviering met zanggroep de Duif 

Voorganger: Pastoor E. Jongerden 

 

Week 31 

Wo 13 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 

Zo 17 nov 10.00 uur Eucharistieviering met het Caeciliakoorzang 

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

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

website of in het twee wekelijks “Bruggetje’. 

 

Gezinsvieringen 

 

 

 
 

Zondag 13 oktober  

 

In deze viering gaan Pastoor E. Jongerden 

en pastor E. Brussee voor in onze Sint Urbanuskerk 

en zingt het kinderkoor o.l.v. Ria de Bruijn. 
 

***** 
Zondag 17 november    

 

In deze viering gaan pastor E. Jongerden 

en pastor E. Brussee voor in het Noorddamcentrum  

en zingt het kinderkoor weer een vrolijke noot. 
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Meditatie en avondgebed  
 

Na de zomervakantie zijn we weer 
gestart met de woensdagavond-
meditaties. Naast de meditaties 
zullen we ook een nieuwe vorm 
aanbieden: een avondgebed.  
 
De opzet van de meditatie blijft 
zoals hij was: vanaf 19.45 uur 
inloop. Om 20.00 uur starten we 
tot ongeveer 20.45 uur. Daarna 
kun je in stilte vertrekken of, als je 
dat wil, nog even napraten met 
één van de mensen uit de 
werkgroep. Er worden weer 
diverse meditatievormen 
aangeboden: meditatie aan de 
hand van een pakkende tekst, 
meditatie aan de hand van een 
Bijbeltekst, zangmeditaties en in de 
advent periode de meditatie bij het 
fresco van de boodschap van de 
engel Gabriël aan Maria in de 
Urbanuskerk.  
 
Daarnaast zullen we eens in de drie 
weken, in plaats van de meditatie, 
een avondgebed aanbieden.  
We proberen zo ook aan andere 

wensen te voldoen en meer 
mensen te bereiken.  
Het avondgebed heeft een vaste 
liturgie, vergelijkbaar met het 
ochtendgebed. Wel is de stilte 
langer en wordt er meer gezongen. 
Ook het avondgebed laat zien dat 
wij, niet alleen op zondag, maar 
ook door de week, een biddende 
gemeente willen zijn, die rust 
inbouwt om aandachtig te zijn voor 
God.  
 
Mediteren kun je leren 
Voor mensen die nog nooit 
gemediteerd hebben of die meer 
uitleg willen over meditatie is er 
vanaf half september de 
mogelijkheid om een aantal 
avonden, voorafgaand aan de 
meditaties, hierover te praten.  
 
Voor meer informatie:  
Diana Berendsen: 
berendsenvangelderen@hetnet.nl 
Adri Burger:  
a.burger-degeus@planet.nl 
 
Of bij één van onze voorgangers:  
Benedikte Bos: 
Benedikte@planet.nl 
Eugene Brussee: 
e.brussee@rkamstelland.nl 

 

Nieuws vanuit stichting Vollebregt 

Steek een kaars aan in het duister, 

en zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister, 

naar de mens die naast je staat. 
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Open Monumentendag in teken van Vollebregt Orgel 

Op zondag 15 september a.s. is de Urbanuskerk open voor bezichtiging tussen 

13.00 en 17.00 uur. In de neogotische kerk uit 1867, gebouwd door Pierre 

Cuypers kunt u rondlopen en o.a. de gebrandschilderde ramen en de kruisweg 

van dichtbij bekijken. Maar gaat u vooral ook even rustig in een kerkbank 

zitten en genieten van de prachtige sfeer.  

’s Middags vanaf 15.30 uur wordt het Vollebregt orgel bespeeld door Johan 

Vos. Het orgel is 140 jaar geleden gebouwd door de firma Vollebregt uit Den 

Bosch, gereedgekomen in 1878 en evenals de kerk een rijksmonument. U bent 

van harte welkom om het orgel van dichtbij te bekijken. 
 

Komende concerten  

Nu de plannen voor de St. Urbanuskerk zijn veranderd, is het weer mogelijk 

om concerten te plannen. Dit najaar zijn er weer twee lunchtijdconcerten en 

wel op 4 oktober en op 1 november en op 8 december een Kerstconcert.  

De uitnodigingen volgen zo snel mogelijk, u kunt de informatie rond 15 

september op onze website vinden www.kerkenouderkerk.nl/web/node/69. 

 

Rabo Clubsupport-actie:  Stem op Stichting Vollebregt Orgel  

Binnenkort gaat de RABO Clubsupport-actie weer van start. Als coöperatieve 

bank geeft RABO een deel van de winst aan lokale stichtingen en verenigingen.  

Om onderhoud van het orgel mogelijk te maken en om de lunchtijd- en 

zondagmiddagconcerten in de St. Urbanuskerk in Ouderkerk te kunnen blijven 

houden, is alle financiële steun welkom. Dit jaar willen wij een beroep op u 

doen om ons daarbij te helpen. Als u lid bent van de Rabobank Amstel en 

Vecht kunt u vanaf 27 september t/m 11 oktober 2019 uw stem uitbrengen op 

de Stichting Vollebregt Orgel. Bankiert u wel bij de Rabobank maar bent u nog 

geen lid? Wordt eerst lid op website www.rabo-clubsupport.nl/amstel-en-

vecht/lid-worden en breng daarna uw stem uit. U krijgt van RABO vijf 

stemmen. U mag er maximaal twee aan de Stichting Vollebregt Orgel geven. 

Met uw hulp kunnen we zo doorgaan met het organiseren van de concerten 

en het orgel in goede conditie houden. Hartelijk dank. 

Potpourri 

http://www.rabo-clubsupport.nl/amstel-en-vecht/lid-worden
http://www.rabo-clubsupport.nl/amstel-en-vecht/lid-worden
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Spaart u mee? 

U heeft er vast wel eens iets over gehoord of gelezen: 

doppen sparen voor de geleidehonden. Vanaf nu staat 

er een bus in het portaal van de kerk waar u uw 

gespaarde doppen in kun deponeren. Graag wel 

schoon zodat we geen gekke luchtjes gaan krijgen. 

Dank u wel. 

*** 

Gevonden voorwerpen 

In de kerk blijven nog wel eens spulletjes achter zoals leesbrillen en sleuteltjes. 

In het portaal van de kerk vindt u een mandje waar u wellicht uw zoekgeraakte 

bril of sleutel kunt terug vinden. Bent u een sieraad kwijt geraakt in de kerk 

neem dan contact op met het secretariaat. 
 

*** 

Oecumenische viering IdentieTIJD 

Op 23 juni 2019 is in de Urbanuskerk  een door de jongeren voorbereide 

themadienst gehouden waarin werd stilgestaan bij de vraag: ‘Hoe geloven de 

tieners van nu’? De inzameling van de gaven heeft voor het werk van de 

plaatselijke Raad van Kerken € 326,-  opgeleverd. Hartelijk dank voor uw 

bijdrage. Marcel Burger (penningmeester Raad van Kerken Ouderkerk). 
 

*** 

Kledinginzameling  

Dinsdag 24 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, schoenen (graag 

samengebonden) en huishoudtextiel (zoals lakens, dekens, 

gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrekken en 

handdoeken) te komen brengen. 

Opmaat naar Herderstocht 2019  
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Ruim 200 deelnemers, jong en oud(er) liepen in december jl.  mee met de 

herderstocht om zo het kerstverhaal te beleven. Met reacties als: ‘hulde’, 

‘ontroerend’, ‘geweldig’, ‘wat een fijne tocht’ tot ‘als het volgend jaar weer is 

dan neem ik mijn kleinkinderen mee’. 

 

Ook dit jaar wordt er weer een Herderstocht georganiseerd vanuit de drie 

kerken die we rijk zijn. U begrijpt dat dit alleen gaat lukken met voldoende 

enthousiaste vrijwilligers! Vanuit onze kerk zijn we opzoek naar: 

 Een coördinator die deelneemt aan de werkgroep en een scene op zich wil 

nemen rondom de drie wijzen uit het Oosten. 

 Vijf herders die willen rondgaan met een groep deelnemers. 

 Drie wijzen voor een scene (inclusief op- en afbouw i.o.m. coördinator) 

 Vrijwilligers die bij de kerk de versnaperingen etc verzorgen (inclusief op- 

en afbouw i.o.m. coördinator). 

 

Data Herderstocht 2019 

Zaterdag 21 december van 18.00-20.30 uur (exclusief op- en afbouw) 

Zaterdag 14 december van 10.00-12.00 uur bijeenkomst voor alle vrijwilligers 

Doet u mee? Laten we er samen weer een mooi evenement van maken! 

Opgeven kan bij via Yvette Saan (ysaan06@gmail.com) 
 

*** 

In de post: Geloven in het alledaagse …! 

Op zaterdag 12 oktober wordt er vanuit de Vereniging Pastoraal Werkenden 

opnieuw een inspiratie dag georganiseerd. U bent daarbij van harte welkom. 

In de Spirit leest u hier meer over en op de website vindt u de folder.  

 

Meer informatie: Jan Verbruggen jcj.verbruggen@quicknet.nl   

Waar:   Parochiecentrum van de Willibrorduskerk  

   Westerweg 267, Heiloo 

Tijd:    Start 10.00 uur, afsluiting + 15.30 uur 

Kosten:   € 7,50  

In Memoriam Martin Fust 
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Op 26 juni overleed Martin Fust op 92-jarige leeftijd. Hij woonde na de dood 

van zijn vrouw, Hennie Fust, die vier jaar daarvoor was overleden, in 

verzorgingshuis Theresia. Martin was een beetje op zichzelf, niet iemand die 

van grote groepen hield, maar juist het contact één op één waardeerde. Zo is 

er in de loop van de jaren steeds een lijntje geweest met mensen van de kerk, 

omdat hij trouw bezocht werd door iemand vanuit de bezoekgroep. Door zijn 

familie werd hij beschreven als een charmeur, een harde werker, lief, rustig en 

bescheiden. Met dankbaarheid kijken zij terug op zijn leven, op wat hij voor 

hen heeft betekent en gedaan. Met die dankbaarheid in het hart hebben we 

op 3 juli afscheid genomen van Martin in onze St. Urbanuskerk. We 

vertrouwen Martin toe aan zijn Schepper in de hoop en het vertrouwen dat hij 

daar zijn vrouw Hennie zal terugzien.  
 

        In Memoriam Riet Hilhorst 

Op 1 augustus is Riet Hilhorst op 90-jarige leeftijd overleden in verpleeghuis 

Groenelaan. Op 8 augustus is zij begraven op de begraafplaats Buitenveldert in 

het graf waarin ook haar man ligt, vanuit de kapel aldaar. Bij die gelegenheid 

heeft een van onze vrijwilligers gesproken, Carla, en genoemd wat Riet 

allemaal voor de St. Urbanuskerk heeft gedaan. Dat is heel wat. Naast het 

secretariaat op maandagmiddag, en het bijhouden van de voorbede, was ze 

lange tijd lectrice, lid van de bezoekgroep en actief voor de vieringen in 

Theresia. Ook heeft ze een tijdlang meegeholpen met het koffieschenken op 

zondagochtend. Vanuit de St. Urbanuskerk heb ik hardop mijn dank 

uitgesproken op haar uitvaart, voor alles wat Riet voor de kerk heeft gedaan 

en van daaruit voor veel mensen in en rond de kerk. Ik heb haar daar gelukkig 

ook zelf voor kunnen bedanken toen ze zo’n drie jaar geleden haar 

vrijwilligerstaken voor de kerk moest neerleggen vanwege haar gezondheid.  

Ze kon genieten van haar huis en vond het heerlijk als ze bezoek kreeg.  

En ook mensen vanuit de kerk wisten haar te vinden. >> 

 

>> Een paar jaar later moest ze ook haar huis opgeven en kreeg ze een plek in 
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het verpleeghuis Groenelaan. Ook dat nam ze goed op. Ze bleef alles van de 

positieve kant zien en vond het fijn dat ze ook daar nog iets kon betekenen 

voor mensen. Het typeert Riet als iemand die in elke fase van haar leven iets 

voor andere mensen wilde betekenen en dat ook echt goed kon. Bij dat alles 

speelde haar geloof een belangrijke rol. Ze was daar heel nuchter in en sprak 

er niet zoveel over maar handelde er des te meer naar. En elke avond bad ze 

voor haar hele familie. Een familie op wie ze trots was en waar ze met warme 

genegenheid over sprak, tot en met het laatste achterkleinkind dat het 

levenslicht zag. Moge zij nu thuis zijn bij die God aan wie ze haar eigen familie 

zo uitdrukkelijk heeft toevertrouwd.  

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 kerk wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. 
Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het secretariaat, 
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. 

Werkgroepen 
 
Raad van Kerken 

 
 
Mw. Elise Stronkhorst 

 
 
020- 496 8184 

Parochiële Caritas/PCI Dhr. Paul Liesker 06- 1418 1919 
Bezoekgroep Mw. Hélène van Huizen 020- 496 1243 
Jongerengroep Dhr. Paul Liesker 06- 1418 1919 
1

e
 Communiewerkgroep Via secretariaat 020- 496 1320 
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Contactpersonen Sint Urbanusparochie 
Redactie ‘De Brug’/’Bruggetje’:     redactieurbanusouderkerk@gmail.com 
‘De Brug’ is het communicatieblad van geloofsgemeenschap locatie Sint Urbanuskerk in Ouderkerk a/d 

Amstel welke onderdeel is van parochie RK Amstelland. De Brug komt 5x per jaar uit en bevat naast de 

agenda van de vieringen en andere activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap, ook berichten over 

opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied. 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. 

Uiterlijke kopij datum:  8 november 2019 

Verspreiding: 30 november 2019 

Vormsel Via secretariaat 020- 496 1320 
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 
 
 
 
06- 24226 872 

Koor Elckerlyc (di-avond) Dhr. Marcel v/d Velde 06- 1211 9204 
Sint Caeciliakoor (di-ochtend) Dhr. Wim Compier 020- 496 3146 
Kwetternest/gezinsviering  Mw. Bets Harte 020- 496 4941 

 
Ledenadministratie 

 
Dhr. Jan de Jong 
 

 
06-2991 3881 
jongj@upcmail.nl 

Bezorging parochieblad  Dhr. Marcel Schwegler 020- 4965733 
 
Interkerkelijk Stencilbureau 
 

 
R.K. Gezellenhuis 
 

 
020- 496 1255 
Interkerkelijkstencil 
bureau@gmail.com 

   


