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Parochiebestuur verrast door maatregel Gezellenhuis
Het parochiebestuur van RK Amstelland is woensdagochtend door wethouder Marian van der Weele
geïnformeerd over de stappen die de gemeente Ouderkerk heeft genomen ten aanzien van het Gezellenhuis.
De gemeente claimt een voorkeursrecht bij verkoop van het pand. De Gemeente wenst dat het Gezellenhuis
een horecabestemming krijgt. Het parochiebestuur is verrast door deze maatregel. De gemeente
intervenieert namelijk eenzijdig in de nog lopende gesprekken en planvorming over de inrichting van de
gebieden rond de Urbanuskerk en zet daarmee het parochiebestuur voor het blok. De gebiedsontwikkeling is
noodzakelijk om de toekomst van de kerk en van de parochiegemeenschap veilig te stellen en het besluit dat
de gemeente nu voorstaat beperkt die mogelijkheden. Daarbij moeten verschillende belangen zorgvuldig
tegen elkaar afgewogen worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad. Het feit dat het
Gezellenhuis aan restauratie toe is, is in de ogen van het parochiebestuur geen goede grond om deze
ingrijpende maatregel te willen nemen. Restauratie en onderhoud van het Gezellenhuis is eerder vertraagd
door het langlopende traject maar heeft de urgente aandacht van het parochiebestuur. Ook plaatst het
parochiebestuur er vraagtekens bij of het gerechtvaardigd is om het voorkeurrecht in te zetten voor
commerciële horeca in het Gezellenhuis. Het parochiebestuur beraadt zich over de te nemen vervolgstappen
en zal zeker gebruik maken van de mogelijkheid om haar zienswijze kenbaar te maken aan de
gemeenteraad. Tegelijkertijd blijft het parochiebestuur bereid tot verder overleg om gezamenlijk een breed
gedragen oplossingen te vinden voor een verantwoorde ontwikkeling van dit mooie stukje Ouderkerk.

Iedere keer dat we …
Elkaar vergeven in plaats van elkaar te lijf te gaan,
Elkaar zegenen in plaats van te vervloeken,
Elkaars wonden verzorgen in plaats van ze dieper te maken,
Elkaar bemoedigen in plaats van te ontmoedigen,
Elkaar hoop geven in plaats van elkaar tot wanhoop te drijven,
Elkaar omhelzen in plaats van te bestoken
Elkaar begroeten in plaats van te negeren,
Elkaar danken in plaats van te bekritiseren,
Elkaar prijzen in plaats van te belasteren,
Kortom: Iedere keer dat we kiezen voor elkaar in plaats van tegen elkaar,
Maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar, verminderen we het geweld
En werken we aan het tot stand komen van een nieuwe gemeenschap. Henri Nouwen © C. Leterme

Intenties
Zondag 24 maart
Henk de Koning, Nel van Wieringen-van der Salm, Nel Kea-Pronk, Lenie Lakerveld-Broodbakker,
Nel Drubbel-van ’t Schip, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Rie van Tol-Roeleveld en Hein van Tol, Luc Bos,
Cor en Bep Saan, overleden ouders Roemelé -Velserboer, Coen Lötters.
Uit dankbaarheid voor 25 jaar huwelijk.
Zondag 31 maart
Henk de Koning, Nel van Wieringen-van der Salm, Nel Kea-Pronk, André Bremmers en Kitty BremmersGeijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden fam. van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie, Riet ZeldenthuisFlierboom, Riek Bakker-Klarenbeek, Ben Fakkeldij en dochter. Voor degenen die het moeilijk hebben.
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Woord&Communieviering met koor Elckerlyc
Voorganger: Pastor E. Brussee
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Woordmeditatie in de Amstelkerk
Eucharistie/ Stille aanbidding
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee
Eucharistieviering met St. Caeciliakoor
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
Zanguurtje Theresia
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Filmavond voor het goede doel €5,- / Amstelstroom
Maria Magdalena opgeven via het secretariaat

Laatste stand van zaken betreffende de restauratie
Het bisdom heeft besloten om geen machtiging te verlenen voor de door het bestuur voorgestelde
restauratie fase IV van de St. Urbanuskerk. Op basis daarvan heeft het bestuur moeten besluiten om deze
grote restauratie op te schorten. En daarom wordt ook de actie voor het inzamelen van geld voor de vloer
tijdelijk opgeschort. Er wordt nu technisch onderzocht of er andere tijdelijke of misschien wel
semipermanente maatregelen genomen kunnen worden onder de vloer, zodat niet de hele vloer open hoeft
om verergering van het probleem te voorkomen. Ook daarvoor zal een machtiging van het bisdom nodig zijn.
We hopen dat we daarmee met een veel lagere investering de kerk gewoon voor de komende 5 tot 10 jaar
kunnen blijven gebruiken. Het besluit van het bisdom hangt samen met de ontwikkeling en presentatie van
de visie van de parochie RK Amstelland ten aanzien van het gebruik, beheer en onderhoud van de
verschillende gebouwen in de parochie naar de korte en, middellange termijn, waarbij er actief vanuit het
bisdom wordt gestuurd op het sluiten van kerken voor de eredienst. Daartoe is ook rond Kerstmis de
enquête verspreid onder de parochianen, waarvan de resultaten momenteel verwerkt worden. Aan deze
visie wordt momenteel gewerkt en het bestuur streeft er naar dit voor de zomervakantie te kunnen
afronden te kunnen presenteren.

