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moment om terug te kijken, zeker
in ons parochieblad dat ziet op de
periode t/m januari. Terugkijkend
zie ik allereerst de bedrijvigheid
rondom de pastorie en de kerk. De
pastorie heeft in de steigers
gestaan, leien zijn vervangen, het
metselwerk is waar nodig hersteld,
goten zijn weer lekvrij en rot hout

Vanuit het
Parochiebestuur
Paul Theeuwes

Op het moment dat ik dit schrijf is
de klok afgelopen weekend een
uur terug gezet. Voor mij het teken
dat we echt richting het jaareinde
gaan. En dat is een geëigend
3

is weggekapt en vervangen. En het
schilderwerk is ook gedaan door
handige parochianen. De pastorie
ziet er weer fantastisch uit en komt
in haar architectonische
schoonheid nog meer tot uiting.
En een mooi moment vond ik het
terugplaatsen van de vaantjes op
het dak door onze wethouder
Marian van der Weele en onze
pastor Eugene Brussee.

Alhoewel de restauratie veel tijd
en aandacht van het bestuur vergt
gaat het natuurlijk om onze
geloofsgemeenschap. Het is dan
ook mooi om te constateren dat er
niet alleen aan de gebouwen wordt
gewerkt maar ook binnen het
nodige gebeurd . Ook daar is veel
bedrijvigheid. Onze pastor Eugene
Brussee is inmiddels goed
ingewerkt en heeft zijn draai
gevonden.
Er worden nieuwe initiatieven
opgestart met het pastorale team
van RK Amstelland en de Raad van
Kerken. De koffie na afloop van de
dienst op zondag wordt ook
gewaardeerd en is een mooi
moment om elkaar te ontmoeten.
Nieuwe vrijwilligers zetten zich in
voor onze kerk.
Ook wordt er al nagedacht over
het 150 jarig bestaan van ons
kerkgebouw in 2017. De
betrokkenheid bij onze
gemeenschap is groot en dat was
ook zichtbaar bij de succesvolle
vrijwilligersdag in mei jl. Deze
betrokkenheid is belangrijk want
we kunnen alleen samen onze
parochie levend houden. Wij zijn
oprecht dankbaar voor de inzet
van onze pastores en vrijwilligers.

De steigers zijn vervolgens
verplaatst naar de kerk waar we de
restauratie een fase verder willen
brengen. We hadden nog een
subsidie tegoed en die gebruiken
we voor het priesterkoor dat nu in
de steigers staat. De aannemer is
druk bezig.
Zo wordt o.a. de witte verf uit de
jaren 60 weggehaald waardoor
oude schilderingen zichtbaar
worden. Het tevoorschijn komen
van het Lam Gods was bijvoorbeeld
een hele bijzondere ontdekking. Ik
denk dat als de steigers weg zijn
wij niet kunnen begrijpen waarom
indertijd de witte verf is
aangebracht. Het zal de tijdgeest
zijn geweest en op dat moment
vast een goede beslissing. Zoals het
weghalen ervan nu ook een goede
beslissing is. Volgens de planning
zouden de steigers met kerstmis
weg moeten zijn.

De omvorming van vijf parochies in
Amstelland tot een één geheel
heeft afgelopen jaar de nodige
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aandacht gehad. Onze parochie is
weliswaar als enige een
zelfstandige parochie gebleven
maar draait helemaal mee in de RK
Parochie Amstelland. Wij kunnen
ons blijven herkennen als Urbanus
gemeenschap en we zijn tevreden
hoe dit jaar de samenwerking is
gegaan. Over de ontwikkeling van
het onroerend goed rondom de
kerk wordt uiteraard met u
gecommuniceerd als er iets te
melden valt. Het is een proces dat
tijd vergt. Het is niet anders en een
broedende kip moet je niet storen
is een van de gezegdes die ik ken
uit mijn jeugd. Het is evenwel de
verwachting dat op korte termijn
meer duidelijkheid zal zijn over wat
en hoe.
Voor ons als parochiegemeenschap
is deze ontwikkeling uitermate
belangrijk omdat dit de financiële
basis moet geven voor behoud van
onze gebouwen voor de komende
generaties.

reacties, ideeën, opmerkingen en
advies. Want, nogmaals, wij
kunnen onze gemeenschap alleen
levend houden met elkaar.
Namens het parochiebestuur wens
ik u een mooi najaar en reeds nu
een zalig kerstfeest en gelukkig
nieuwjaar.

Verstilling
Herfst.
Tijd van overgang.
Tijd van overgave.
De levenskracht keert zich naar
binnen,
maakt zich los van de vorm
en wordt onzichtbaar...
Verstilling.
De natuur geeft zich over
aan het onzichtbare
en vertrouwt…
Marleen Weusten

Weet dat onze deur altijd voor u
open staat. Graag horen wij uw

Pastoraal woord: Op weg naar vrede
Pastor Eugène Brussee

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. En omdat Hij door de profeet
Jesaja wordt voorgesteld als de Vredevorst, verbinden we deze tijd van Kerst
heel duidelijk met de vrede. Toch lijkt die vrede soms verder weg dan ooit.
In de kerstnacht horen we die mooie tekst uit de profeet Jesaja: ‘Want een
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kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op
zijn schouders; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterkte God, Vader voor
eeuwig, Vredevorst.’
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de aanslagen in Parijs net in het
nieuws geweest. Bijna honderdvijftig onschuldig slachtoffers van een op haat
zaaien gerichte actie. De reactie van de Franse president was oorlogstaal. Hij
sprak over uitroeien. Het is goed te begrijpen dat hij zo sprak. Maar het geeft
aan dat de vrede ver te zoeken is.
De profeet Jesaja had zo’n 28 eeuwen geleden ook te maken met oorlogen en
oorlogsdreigingen. Maar met zijn woorden over de Vredevorst laat hij zien dat
hij gelooft in een toekomst van vrede als een stralend licht dat in de duisternis
schijnt.
En dat heeft alles te maken met ons feest van Kerstmis. We vieren dat op het
moment dat de dagen weer langer gaan worden. In de voorchristelijke tijd
vierde men daarom op 25 december het lichtfeest. En precies op die dag
vieren wij Kerstmis, de geboorte van Jezus. Daarmee wordt Jezus voorgesteld
als een stralend licht dat schijnt in de duisternis.
Toch is er na de komst van Jezus als Vredevorst en als licht in de duisternis nog
steeds oorlog in de wereld, onvrede in de harten van veel mensen, duisternis
op plekken in ons en buiten ons.

Jezus is als Zoon van God ook niet in deze wereld gekomen om het van ons
over te nemen. Hij biedt uitzicht op vrede en geeft licht in de duisternis. Maar
aan ons blijft de keuze of we daar op in gaan of niet. ‘Aan hen die in zijn Naam
geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden’ horen van de
evangelist Johannes op Kerstochtend.
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Het is de uitdaging om te midden van oorlogsdreiging, haatzaaing en duisternis
te geloven dat het anders kan, te geloven in de Vredevorst en in het Licht. Om
je niet te laten meenemen in de onvrede en de gevoelens van haat, hoe
begrijpelijk dat soms ook kan zijn, maar een andere weg in te slaan.
Niet voor niets vieren wij Kerstmis in die donkere tijd van december, waarop
ook onze gedachten en gevoelens donker en duister kunnen worden. Maar het
is wel op de rand naar de omslag, dat de dagen weer langer worden. Omdat
we mogen geloven dat het Licht de duisternis overwint, telkens weer en ook in
ons. Als we Kerstmis vieren, mag dan die vrede in ons groeien, daar waar er
onvrede is. En als het duister in ons is, door welke pijnlijke gebeurtenissen ook
die we met ons meedragen, moge het Kerstfeest ons dan die hoop op licht
geven waar we naar verlangen. Dat de Vredevorst en het Licht in de duisternis
ons dat mag geven. Zalig Kerstfeest!

‘t Kan!
Dat betekent: het hoeft niet... alles kan bij het oude blijven.
Eigenlijk moeten we ons, in deze Adventstijd, van tijd tot tijd afvragen of er al
iets veranderd is. Niet bij anderen, maar bij onszelf, niet door die ander, maar
door ons, door mij.... Want ik kan niet regelen dat een ander vriendelijker
wordt, meer attent, hartelijker, meer behulpzaam en noem maar op.
Ik kan alleen iets aan mezelf veranderen, ik kan attenter zijn, vriendelijker, ik
kan zorgen dat ik er ben, als anderen mij nodig hebben.
Een oud gezegde luidt: verander de wereld, begin bij jezelf.
Dus ‘t kàn, maar ben ik al bij mezelf begonnen?
Nel van Drie

Urbanus Kerst Concert 13 december 2015
Op zondag 13 december 2015 zal om 15.30 uur het Urbanus Kerst Concert
worden gegeven in onze kerk, door de Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk te
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Breda o.l.v. van Henri de Graauw m.m.v. Jelena Bazova (Vollebregtorgel,
kistorgel en piano).
Maurice van Gerwen (17 jaar), een leerling van Jelena Bazova aan de Young
Musicians Academy, zal vierhandig met haar en solistisch de vleugel bespelen.
Tijdens het concert zal het koor op het kerstgebeuren geïnspireerde
Nederlandse, Engelse en Latijnse liederen ten gehore brengen. De koorwerken
zullen zowel a capella als begeleid door orgel of piano worden gezongen.
Daarnaast staan solowerken van J.S. Bach, A. Liadov, H. Mulet en F. Mompou
voor orgel, kistorgel en piano op het programma.
De Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk te Breda zijn een onderdeel van de
Stichting Muziekinstituut Breda. Het huidige koor bestaat gemiddeld uit 20
jongens (sopranen en alten) en 14 heren (contratenoren, tenoren en bassen).
Het koor behoort in Nederland tot de absolute top in zijn genre.
Na afloop van het
Kerstconcert
wordt een
receptie
aangeboden door
Bakkerij Out,
Keurslager Wim
Stronkhorst en
Plus Ingrid van
der Neut.
Bij aanvang van het Kerstconcert wordt het volledige programma, inclusief de
liedteksten gratis verstrekt. De toegang tot het Urbanus Kerstconcert is
wederom gratis. Er wordt na afloop een deurcollecte gehouden om de kosten
te dekken.
Tot ziens op zondag 13 december om 15.30 uur

Vanuit de Parochiële Charitas (PCI)
Nieuwe bezetting PCI
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In het parochieblad van mei/juni stond een oproep voor nieuwe leden van de
PCI. Het huidige bestuur is al sinds 2001 werkzaam voor de PCI en de maximale
termijn voor de aanstelling is al lang verstreken. De zittingsduur is 4 jaar.
De laatste benoemingstermijn loopt nu af op 30 juni 2016.
Er hebben zich twee nieuwe dames aangemeld, Isabel Land-dos Santos en Afra
Vogel, zij hebben zich ingewerkt en gaan zich vanaf heden inzetten voor de
PCI-werkgroep in de Ouderkerkse gemeenschap. Intussen is duidelijk dat ook
nog twee heren geïnteresseerd zijn en hoogstwaarschijnlijk zullen gaan
meedoen vanaf begin 2016. Zoals u weet wordt de nieuwe PCI onderdeel van
de PCI van de RK parochie Amstelland, maar het blijft noodzakelijk om met
een actieve PCI-werkgroep in de Ouderkerkse gemeenschap te blijven werken.
Kerstactie 2015 14 t/m 20 december voor Voedselbank Diemen
Komende kerstactie willen wij graag uw aandacht vragen voor de Voedselbank
Diemen. Isabel helpt al enige tijd bij de voedselbank, zij brengt wekelijks
voedselpakketten in Ouderkerk rond, samen met haar man, naar degene die
zelf niet in staat zijn zich naar Diemen te verplaatsen.
Ik heb een soort stage bij haar gelopen en de Voedselbank in Diemen bezocht.
Je hoort er over praten, dat er mensen zijn die gesteund worden door de
Voedselbank, nu heb ik zelf ervaren én gezien hoe groot
de nood is en hoeveel mensen er hier, allen op
vrijwillige basis, werken en zorgen, dat er iedere
week weer een grote tas met levensmiddelen klaar
staat. Ook blijde gezichten van de mensen die
gebruik maken van deze service, dat ze weer een
week te eten hebben voor hun gezin of als
alleenstaande.
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Collecte in natura
In de week van 14 tot en met zondag 20 december, net voor de Kerst doen wij
een oproep aan u allen. Er wordt dan een collecte gehouden in natura voor de
Voedselbank Diemen, zodat ook deze mensen, met de feestdagen, iets extra’s
ontvangen. U kunt dit door de week afgeven bij de pastorie of op zondag 20
december meenemen naar de kerk. Waar u bijvoorbeeld aan kunt denken is:
Rijst, pasta(saus), soep, groenten in pot of blik, aardappelen, ontbijtgranen,
broodbeleg, melk etc., als het maar een langer houdbaar product is.
Ook artikelen als koffie, thee, snoep en frisdranken zijn welkom, maar geen
producten voor de koelkast en alcohol. Ook goed educatief speelgoed,
compleet en in goede staat, voor de kinderen is een waar geschenk.

Bent U niet in de gelegenheid om aan deze actie deel te nemen, dan kunt u de
Voedselbank Diemen ook steunen met een donatie of misschien wilt u
donateur worden. Het banknummer is: NL 78 INGB 0004 8963 40 t.n.v.
Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen o.v.v. actie St. Urbanus Ouderkerk.
Alvast bedankt namens de PCI,
Isabel Land-dos Santos en Afra Vogel.
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Kerstcollecte 2015: Voor mensen in nood, dichtbij en veraf.
Uw PCI mag ook dit jaar tijdens de vieringen op Kerstavond en op eerste
Kerstdag een collecte bestemmen voor de hulpbehoevende medemens.
Omdat die medemens in nood ver weg is en ook dichtbij, willen we ook de
opbrengst gelijkelijk bestemmen voor hulpbehoevenden in onze directe
nabijheid en wat verder weg: India.
Stichting Derde Wereld Hulp
De Stichting Derde Wereld Hulp van onze dorpsgenoten Margreet en Peter
van Coeverden zal bij iedereen bekend zijn. De Stichting doet fantastisch werk
in hun 3 opvanghuizen voor kinderen in de staat Andhra Pradesh in de
omgeving van Vijajawada in India.
Voor de tehuizen is continu geld nodig om die draaiende te houden en soms
ook te kunnen verbeteren; dat geldt niet alleen voor de accommodaties, maar
ook voor de opleidingen van de kinderen en voor de medische zorg en de
eerste levensbehoeften voor de kinderen in de tehuizen. De organisatiekosten
van deze Stichting bedragen minder dan 1% van de opbrengsten, dus meer
dan 99% komt ten goede aan de kinderen in India.
Indien u direct een bijdrage wilt overmaken is het bankrekeningnummer
3518.89.086 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen, en voor een
goed overzicht van de activiteiten van de Stichting verwijzen wij naar de
website van de Stichting www.sdwh.nl
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Vluchtelingen Werk Nederland
Ook de Nederlandse regering heeft binnen de
Europese gemeenschap haar aandeel moeten nemen
om een deel van de vluchtelingen uit voornamelijk
Syrië op te vangen.
Dit leidt er toe dat op organisaties zoals Vluchtelingenwerk Nederland meer
dan ooit tevoren een beroep wordt gedaan. Volgens het Vluchtelingenverdrag
is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor
vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit,
politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land
geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. Als wij dan denken aan de
ideologie van ISIS dan is duidelijk dat de Syrische vluchtelingen volstrekt
terecht die vrees voor vervolging hebben.
Indien u niet in staat bent tijdens de kerstdagen bij de vieringen aanwezig te
zijn, maar bovengenoemde doelen spreken uw wel aan om een bijdrage te
doen, dan kunt u die overmaken op de rekeningnummer 3518.01.162 van uw
PCI bij de RABO te Ouderkerk onder verwijzing van “kerstcollecte” of het
specifieke doel dat u wilt ondersteunen. Uw PCI zal er dan voor zorgen dat uw
bijdrage daaraan zal worden overgemaakt.
Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een voorspoedige start in
2016 en bij voorbaat dank voor uw gulle gaven.
Nico van Wieringen

Als de kaarsen blijven branden
voor mensen uit al die landen,
houdt de wereld een sprankje hoop
dat het met Kerstmis beter loopt.

Kerstkind Jezus lijdt met hen mee.
Hij vluchtte met Zijn ouders mee
voor de tiran, die in Zijn tijd
moordend optrad, tot veler spijt.
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Actie Kerkbalans 2016

Wat is Kerkbalans
“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest.
Als ik geen woorden heb, bid mijn kerk.
Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep.
Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)
Mijn kerk
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat
markante gebouw in het dorp/stad, voor de ander een gemeenschap van
gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot
bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om
een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt
ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.
Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de
verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn
kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele
anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.
Weet: Al uw geld komt ten goede aan onze Sint Urbanuskerk.
De actie Kerkbalans wordt gehouden van 17 januari t/m 31 januari 2016
Actie Kerkbalans Urbanus Ouderkerk a/d Amstel: NL97 INGB 0000 290535
Dank u wel.
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Advent
Wachten... je kent het wel.
Wachten op de bus, op de trein of in de file.
Wachten op je beurt bij de dokter
en ongeïnteresseerd een tijdschrift lezen
Wachten op iemand die niet komt opdagen,
maar toch nog even blijven, want je weet maar nooit.
Hoeveel tijd verlies je niet, gewoon al wachtend?
Maar ken je ook dat andere wachten?
Wachten tot de examens voorbij zijn,
want daarna is't verlof!
Wachten vol spanning, op de Sint.
Twee weken voordien hem al een brief schrijven,
de avond tevoren je schoen zetten
en van puur ongeduld de slaap niet kunnen vatten.
Wachten op de komst van een baby, zorgvuldig spulletjes kiezen
en de kamer al weken van tevoren klaar hebben.
En dan is er ook het wachten tijdens de advent.
Niet zomaar vier weken en dan is het Kerstmis.
Vier weken om je voor te bereiden op de komst van een Kindje.
Je hebt niet eens negen maanden!
Vier weken om na te gaan of je hart zacht genoeg is om als wiegje te dienen,
of je handen warm genoeg zijn om het Kindje vast te houden,
of je woorden hoopvol genoeg zijn om over het Kindje te praten.
Vier weken en dan wordt Jezus opnieuw geboren.
Verwacht jij hem ook al.
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Gezinsvieringen
met zang van ’t Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer

Zondag 13 december

3e zondag van de Advent
om 10.00 uur
In deze viering gaat pastor P. Koopman voor.
+++

Kerstmis
Op Kerstavond 24 december is er om 19.30 uur
een Kerstgezinsviering.
In deze viering gaat pastor E. Brussee voor.
+++

Kindje Wiegen
Voor de allerkleinste kinderen is er op 1e kerstdag
om 15.00 uur in de kerk
het traditionele kindje wiegen.
+++
In het nieuwe jaar zijn de eerste gezinsvieringen op

Zondag 10 januari en 14 februari
+++
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Agenda december 2015
Week 48
Wo
25 nov.

Do
Za
Zo

26 nov.
28 nov.
29 nov.

Week 49
Wo
02 dec.

Zo

06 dec.

Week 50
Di
08 dec.
Wo
09 dec.
Za
Zo

12 dec.
13 dec.

08.45 uur
12.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
18.30 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Uitkomen nieuwe Brug en Spirit
Meditatieavond in de Amstelkerk
Eucharistieviering met stille aanbidding
Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
ste
1 Zondag van de Advent
Eucharistieviering met koor De Duif.
Voorganger is pastor Van Tillo

08.45 uur
10.45 uur
20.00 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Meditatieavond in de Amstelkerk
e
2 Zondag van de Advent
Eucharistieviering met samenzang
Voorgangers is pastor Van Tillo

20.00 uur
08.45 uur
20.00 uur
18.30 uur
10.00 uur

Cursus ‘Heb lief en doe dan wat je wilt’
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meditatieavond in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
e
3 Zondag van de Advent
Woord- en Communie/gezinsviering met koor ’t
Kwetternest. Voorganger is pastor Koopman
Urbanus Kerst Concert

15.30 uur
Week 51
Wo
16 dec.
Do

17 dec.

08.45 uur
20.00 uur
10.00 uur

Zo

20 dec.

10.00 uur

Zo

27 dec.

10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meditatieavond in de Amstelkerk
‘Ontmoetingsmorgen’ in Dienstencentrum bij de
Drieburg o.l.v. dominee De Heer
e
4 zondag van de Advent
Woord- en Communieviering met het St. Caeciliakoor.
Voorganger is pastor Brussee.
Eucharistie met samenzang en pastor Van Tillo
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Agenda rond Kerst en nieuwjaar
Donderdag 24 december Kerstavond
17.00 uur
Kerstviering in Sint Theresia met Sint Caeciliakoor
Voorgangers zijn pastor E. Brussee en dominee J. de Heer
19.30 uur
Gezinsviering met koor 't Kwetternest
Voorganger is pastor E. Brussee
22.00 uur
Kerstnachtmis met koor Elckerlyc
Voorgangers zijn pastor E. Brussee en pastor G. van Tillo
Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag
10.00 uur
Hoogfeest van Kerstmis met het Sint Caeciliakoor
Voorgangers zijn pastor E. Brussee en pastor G. van Tillo
15.00 uur
Kindje wiegen voor de allerkleinsten.
Donderdag 31 december Oudjaarsavondviering
19.30 uur
Pastor E. Brussee met samenzang
Zondag 03 januari Nieuwjaarwensen
10.00 uur
Eucharistieviering met gastkoor De Duif
Voorgangers zijn pastor E. Brussee en pastor G. van Tillo
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Agenda januari 2016
Week 01
Wo
06 jan.

Zo

10 jan.

Week 02
Di
12 jan
Wo

13 jan.

Do

14 jan.

Zo

17 jan.

Week 03
Wo
20 jan.
Zo

24 jan.

Week 04
Di
26 jan.
Wo
27 jan.
Do
Zo

28 jan.
31 jan.

08.45 uur
10.45 uur
13.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerk schoonmaken, na afloop gezellig koffiedrinken
Meditatieavond in de Amstelkerk
Gezinsviering met koor ‘t Kwetternest
Voorganger is pastor Brussee

18.30 uur
24.00 uur
08.45 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Start Alpha cursus met informatieavond
Uiterste datum inlever kopij voor de Spirit
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meditatieavond in de Amstelkerk
Cursus ‘Heb lief en doe dan wat je wilt’
Ouder/Informatieavond 1ste Communie
Oecumenische viering in de Urbanuskerk met zang
van het Sint Caeciliakoor.
Voorgangers zijn pastor Brussee en dominee de Heer

08.45 uur
20.00 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meditatieavond in de Amstelkerk
Eucharistieviering koor Elckerlyc
Voorganger is pastoor-deken Bakker
Kindernevendienst

24.00 uur
08.45 uur
20.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Uiterste datum inlever kopij voor de Spirit
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meditatieavond in de Amstelkerk
Eucharistieviering met stille aanbidding
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger is pastor Adolfs
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Agenda februari 2016
Week 05
Wo
03 feb.

Zo

07 feb.

Week 06
Wo
10 feb.

Do
Zo

11 feb.
14 feb.

08.45 uur
10.45 uur
13.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerk schoonmaken, na afloop gezellig koffiedrinken
Meditatieavond in de Urbanuskerk
Eucharistie met samenzang
Voorganger is pastoor Buitendijk

08.45 uur
10.45 uur
12.00 uur
13.00 uur
20.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Uitkomen nieuwe Brug en Spirit
Kerk schoonmaken, na afloop gezellig koffiedrinken
Aswoensdagviering met Sint Caeciliakoor
Voorganger is pastor E. Brussee
Cursus ‘Heb lief en doe dan wat je wilt’
1ste Zondag van de Veertigdagentijd
Gezinsviering met koor ‘t Kwetternest
Voorganger is pastor Brussee

14.00 uur
10.00 uur

Deze agenda is zo ver mogelijk naar waarheid ingevuld.
Evt. veranderingen leest u in het Bruggetje of op de website.

Ons koor repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in het Elckerlyc
gebouw aan de Schoolweg. Na de repetitie is er tijd om met elkaar na te
praten onder het genot van een drankje. Een keer in de maand zingen we
tijdens een viering in de Urbanuskerk. We zijn veel nieuwe nummers aan het
instuderen en druk aan het repeteren voor de Kerstnacht viering.
Heb je zin om met ons mee te doen, je bent van harte welkom. Tot ziens.
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Goed om te weten
 Let op! Zolang bij ons in de kerk de verbouwing aan de gang is, zullen het
ochtendgebed op woensdagochtend en de meditatie op woensdagavond
plaatsvinden in de Amstelkerk. U bent daar van harte welkom.

 De kledinginzameling voor Mensen in Nood, waarvoor op woensdag 23
september kleding achter in de kerk werd ingezameld, heeft 3075 kg
opgebracht (vorig jaar was dit 1705 kg). Iedereen hartelijke dank voor de
inbreng en de vrijwilligers voor het zware werk.

 De maandelijkse schoonmaakbeurt komt i.v.m. de restauratie te vervallen.
In plaats hiervan gaat men aan het eind van elke week de kerk
schoonmaken. Welke dag en uur is nog niet bekend.
Contactpersoon is mevrouw Meekel (tel.: 496 1846)
 Op 20 september werd in de Amstelkerk een viering gehouden met als
thema Vrede en Vluchtelingen. De Raad van Kerken in Ouderkerk wil graag
via een bijdrage uit de collecte in deze viering gehoor geven aan
de noodkreet zoals Kerk in Actie die heeft laten horen: er zijn zulke grote
voedseltekorten dat Syrische vluchtelingen binnenkort niet meer de meest
basale voedselhulp kan worden gegeven. Voor dit doel wordt € 636,overgemaakt op de speciale noodhulprekening. Hartelijk dank.
Toelichting Intenties:
Als iemand is overleden dan wordt er acht zondagen achtereen en daarna
een jaar lang eenmaal per maand de naam afgelezen.
Mocht u meer willen of op een bepaalde datum dan vragen we 10 euro,
mede om de kerk in stand te houden.
Ik heb in mijn intentieboek diverse namen staan waarvan ik niet weet of
dat door moet gaan in 2016. En ik heb daar ook geen telefoonnummer van.
Zou u contact met mij willen opnemen tel. 020-4965287.
Hoor ik niets van u, dan schrap ik de naam want dan stelt u er geen prijs op.
Met vriendelijke groet Riet Hilhorst
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Geloofsverdieping
Alpha-cursus: start op dinsdag 12 januari 2016
Paul Kösters die vorige jaar de Alpha volgde schrijft hierover:
‘Wanneer we het onderwerp van die avond bespraken, deelden we
allerlei vragen en twijfels met elkaar. De oprechte emoties van anderen
raakten me diep en lieten me zien dat het geloof in God niet eenvoudig is en
mensen kan veranderen.’
Kijk voor meer informatie in het nieuwe parochiemagazine.
U kunt zich nog opgeven hiervoor bij pastor Eugène Brussee, via het
secretariaat, 020-4961320 of per mail: e.brussee@rkamstelland.nl
Vieringen in Theresia
Eucharistievieringen in Theresia zijn weer als vanouds op de zaterdagavond.
En wel op de tweede en vierde zaterdag van de maand. Ze beginnen om 18.30
uur. Voorganger is pastor van Tillo.
Iedereen is van harte welkom om deze vieringen bij te komen wonen.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie te
drinken en elkaar te ontmoeten.
Eucharistieviering met stille aanbidding
Iedere 4e donderdag van de maand zal er een eucharistieviering in onze kerk
zijn met aan het einde een plek voor de ‘stille aanbidding’.
De vieringen begint om 19.30 uur.
Cursus ‘Heb lief en doe dan wat je wilt’
In september begonnen pastor/diaken Eugène Brussee en dominee Jos de
Heer een gezamenlijke cursus met als thema ‘ Heb lief en doe wat je wilt’, aan
de hand van de eerste brief van Johannes en de preken daarover van
kerkvader Augustinus. In de beschikbare reader met de te gebruiken teksten
uit de bijbel en de preken van Augustinus kunt u zich goed voorbereiden of
achteraf alles na lezen. Plaatst: Pastorie Urbanus, Ronde Hoep Oost 31
Op dinsdagavonden in 2015: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12 van 20.00-21.30 uur
Op donderdagmiddagen in 2016: 14/1, 11/2, 10/3, 14/4 van 14.00-15.30 uur

Eerste Communie?
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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. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind
werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal
niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen,
dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de
Eerste Communie vieren. Kinderen v.a.7 jaar/groep 4 zijn van harte welkom
mee te doen.
Betekenis van de Eerste Communie
Wij vieren de eucharistie als gedachtenis van het Laatste Avondmaal toen
Jezus met zijn leerlingen het brood brak en de beker met wijn deelde en tot
hen zei: ‘Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als
wij nu de eucharistie vieren, beleven we opnieuw wat er gebeurde bij het
Laatste Avondmaal. Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door te communie te gaan
treden we in gemeenschap met Jezus en met elkaar als kerkgemeenschap. Bij
de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel
aan deze maaltijd van Jezus Christus.
Catechese
Geloven is een gave en in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Het is goed om
ons regelmatig te verdiepen in het geloof, ook zodat we het geloof kunnen
doorgeven aan onze kinderen. We dienen dus in het geloof onderricht te
krijgen en te geven. Dat noemen we catechese. Daar zouden wij u en uw kind
bij willen ondersteunen. In 8 bijeenkomsten gaan de kinderen op een speelse
wijze “door de poort” naar het land van God. Daar waar iedereen welkom is,
waar vergeven en gedeeld wordt! Ook de ouders zullen een aantal keer “door
de poort” gaan om zich samen met hun kinderen voor te bereiden op de
communie.
Donderdagavond 14 januari 2016 om 20.00 bent u van harte welkom
op de informatieavond voor ouders in de pastorie van de St. Urbanuskerk.
Deze avond is geheel vrijblijvend. Voor meer informatie:
Isabel Land-dos Santos
tel: 020-6169393 of mail: a-lusitana@hotmail.com

In de voetsporen van Bernadette Soubirous
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Een kort verslag van onze busreis naar Lourdes
Na er verschillende keren over gesproken te hebben om een keer met
parochianen een reis naar Lourdes te organiseren was het dan zover.
Vrijdag 16 oktober vertrokken we, 6 personen van onze parochie en 18
personen van de Krijtberg, vroeg in de ochtend op weg naar de
bedevaartplaats Lourdes.

Via Lage Zwaluwe, waar nog een groep pelgrims
instapten, reed de bus richting Frankrijk waar we de
Kathedraal van Amiens hebben bezocht, voor de
eerste overnachting in Lisieux. De volgende dag, na
een bezoek aan de basiliek vlakbij het hotel en de
kapel met de schrijn van de H. Theresia ging de reis
verder. Na een tweede overnachting in Niort kwamen
we op zondag in Lourdes aan waar we ‘s middags
meteen met de groep de grot hebben bezocht. De
grot waar Maria op 11 februari 1858 voor het eerst
aan Bernadette verscheen.
’s Avonds een welkomstviering met vele andere Nederlandse pelgrims.
De dagen die we hebben mogen beleven in Lourdes waren bijzonder. De
Lichtprocessie(s), de Sacramentsprocessie, de Kruisweg, en de rondleiding in
Lourdes waar Bernadette, in grote armoede haar jonge jaren heeft
doorgebracht.
Mgr. Th. Hoogenboom van bisdom Utrecht en pater G. Brenninkmeijer gingen
voor in de eucharistievieringen bij de Grot, in de Pius X basiliek, en in de
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Jozefkapel. Ook de excursie naar de Pyreneeën met z’n prachtige
herfstkleuren, de gezellige avonden met elkaar. En grote bewondering voor de
inzet van al die vrijwilligers die met liefde en geduld de mensen begeleiden.
De terugreis ging via Nevers waar we een overnachting hadden in het St.
Gildard klooster waar Bernadette, na de verschijningen haar leven als
kloosterlinge heeft doorgebracht en hier ook ligt opgebaard.
De laatste dag: Na de eucharistieviering bij de crypte en ter afsluiting gingen
we verder huiswaarts.
Het was een waardevolle maar ook een gezellige reis, met fijne gesprekken, en
zéér goed verzorgd en georganiseerd.
Een reis waar we met een fijn gevoel op terug kijken.
De pelgrims van de Urbanusparochie.

Wereldjongerendagen Krakau 2016
Van 20 juli t/m 02 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een
14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de
Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus.
Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD
zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het
grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en
verschillende culturen! Voor meer informatie, kijk op www.jongekerk.nl of op
www.rkamstelland .nl

Parochiebedevaart naar Brielle 23 april 2016
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We willen op bedevaart gaan met mensen uit alle kerken van onze parochie en
wel op zaterdag 23 april 2016. Het zal een dag worden van bezinning maar ook
van gezelligheid. Het reisdoel is het bedevaartsoord Brielle waar in de 16de
eeuw 19 katholieke religieuzen zijn vermoord, de martelaren van Gorinchem.
Een verstilde plek die uitnodigt om na te denken over katholiek zijn in deze
tijd.
De reis begint rond 8.30 uur. Er zullen verschillende opstapplaatsen zijn,
afhankelijk van de deelnemers die zich aanmelden. De eerste stop is
Gorinchem, de plek waar de martelaren hun naam aan te danken hebben en
waar ze werkzaam zijn geweest en uiteindelijk zijn opgepakt. Daar bezoeken
we de kerktoren die nog uit de tijd van de martelaren stamt. We drinken in dit
stadje ook koffie/thee en gebruiken daar iets lekkers bij.

Rond het middaguur komen we in Brielle aan, een mooi vestingstadje waar we
eerst de lunch zullen genieten en vervolgens, voor wie wil, is er dan de
mogelijkheid in het plaatselijke museum een tentoonstelling te bezoeken over
de 80-jarige oorlog, hetgeen een context biedt voor de tijd van de martelaren.
Aansluitend zullen we naar het heiligdom gaan en na een rondleiding samen
de Eucharistie vieren. We sluiten de dag af met soep en brood bij het
heiligdom en hopen dan om 18.30 weer thuis te zijn.

De kosten voor de dag zijn 35 euro alles inbegrepen. Mochten de kosten voor
iemand een probleem zijn, meldt u dit dan even bij onderstaande persoon. Het
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streven is om vanuit alle vijf de kerken een min of meer evenredige groep
mensen mee te laten gaan. Opgave vóór 1 maart 2016. Meer informatie en
opgave bij pastor-diaken Eugène Brussee.

Bestuursoverdracht Stichting Urbanus
De Sint Urbanuskerk en het Vollebregtorgel zijn beide een rijksmonument.
Ten behoeve van deze monumenten zijn twee stichtingen actief: de Stichting
Urbanus en de Stichting Vollebregt. De Stichting Urbanus is opgericht als een
van het Parochiebestuur onafhankelijk orgaan met als doel het bevorderen
van de restauratie en het behoud van de St. Urbanuskerk. De Stichting
Vollebregt is opgericht met als doel zorg te dragen voor het onderhoud van
het Vollebregtorgel en het organiseren van concerten. De twee stichtingen
hebben een en hetzelfde bestuur en in overleg is besloten om dit te
veranderen. Het bestuur van de Stichting Vollebregt blijft onveranderd en
wordt gecontinueerd met haar huidige bestuursleden Hans de Swart
(voorzitter), Johan Vos (secretaris), Nico Wolffenbuttel (penningmeester), Nico
van Wieringen en Suzanne Brussee.
Het bestuur van de Stichting Urbanus zal worden gewijzigd en als bestuur zal
aantreden Carla Boersma (voorzitter), Bernard Hacker (secretaris), Jan de
Lange (penningmeester) en Paul Theeuwes (lid namens het parochiebestuur).
Wij zijn de ex-bestuursleden (Rob Ammerlaan, Phil Kint en Jan Snel ) en Hans
de Swart, Johan Vos, Nico Wolffenbuttel en Nico van Wieringen als de
terugtredende bestuurders van de Stichting Urbanus zeer erkentelijk voor hun
inzet voor de Stichting Urbanus. Zij hebben substantiële bedragen
bijeengebracht ten behoeve van restauratie en behoud van onze kerk. Wij zijn
blij dat zij zich in blijven zetten voor de Stichting Vollebregt en betrokken
blijven bij het organiseren van concerten in onze kerk.
Het Parochiebestuur
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vertellen in de klassen hoe spelen
vroeger ging.
Deze maand, november, staat
vanaf volgende week in het teken
van o.a. Sinterklaas. Wij volgen het
Sinterklaasjournaal. Op 25
november is er een Pietenochtend
en worden er door de hele school
leuke activiteiten gedaan, zoals
knutselen, pepernoten bakken etc.
De kinderen mogen die ochtend
verkleed komen.

Nieuws van Het Kofschip
Basisschool Het Kofschip wil u
graag op de hoogte houden van de
activiteiten die bij ons op school
plaats vinden.
In september was het jaarlijkse
schoolreisje. De groepen 1 t/m 4
gingen naar Oud-Valkeveen. Een
leuke speeltuin, waar de kinderen
zich goed hebben vermaakt.
Geholpen door het prachtige weer
was het een zeer geslaagde dag.
De groepen 5 t/m 8 zijn naar de
Efteling geweest. Ook dit uitje was
voor alle kinderen een leuke
belevenis.

In de maand december hebben wij,
op de 16e, onze kerstviering. Wij
vieren dat op gepaste wijze met
het lezen van het kerstverhaal,
aangevuld met liedjes gezongen
door de leerlingen. Aansluitend is
er een gezamenlijke maaltijd.
Op 18 december gaan de groepen
3 en 6 een bezoek brengen aan
Theresia. Zij nemen dan
zelfgemaakte kerstkaarten mee;
deze worden aan de bewoners
gegeven. Ook zingen wij –samen
met de bewoners- kerstliedjes.

In oktober hebben wij de opening
van ons vernieuwde schoolplein
gehad. De vernieuwing werd
gesponsord door Johan Cruijff
Foundation. N.a.v. deze opening
kwamen bewoners van Theresia

Marjet Terlingen
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‘n Weetje: Maria Lichtmis op 2 februari
Christus als Licht
Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in
eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Mariafeest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als
'het Licht dat voor alle volkeren straalt'. Maria, de moeder
van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de
lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk
aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van
2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria
Lichtmis gekregen.
Veertig dagen na Kerstmis
Maria Lichtmis herinnert de gelovigen aan het verhaal van de Opdracht des
Heren zoals dat door de evangelist Lucas werd opgetekend. In het tweede
hoofdstuk van zijn evangelie staat dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in
de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat
Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: veertig dagen na Kerstmis.
Na een periode van twee keer veertigdagen. Het Sint Maartensfeest vieren we
nl. veertig dagen voor Kerstmis en Maria Lichtmis vieren we veertig dagen na
Kerstmis. Deze periode van twee keer veertig dagen wordt wel de "grote
kersttijd" genoemd (Jultijd in het Noorden). Daarbinnen wordt de periode
tussen 25 december en 6 januari ook wel "kleine kersttijd" genoemd.
Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en
een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In
veel talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen: De
processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van
Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”.
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In Memoriam Els Veltman-Ruhe

16-09-2015

Op 24 september is vanuit de St. Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel na een
eucharistieviering uit dankbaarheid op het parochiekerkhof begraven: Els VeltmanRuhe. Zij was geboren in de Middenpolder als 2e kind uit een gezin van 6. Haar vader
was tuinder. ‘Op gymnastiek’ leerde zij haar man Rius kennen, waarmee zij 55 jaar
getrouwd is geweest. Rius Veltman overleed in 2007. Hij was onderwijzer in Bovenkerk
en Amstelveen (H. Geestschool) en dirigent van koren. Dit betekende voor Els
natuurlijk een belangrijke taak in de opvoeding van haar gezin van 8 kinderen. De
uitdrukking ‘Je gaat met je spot naar bed’ mocht uit haar mond in dit opzicht ook best
genoemd worden. Els was gastvrij: alles kon bij haar. Ook was zij vrijwilligster bij De
Zonnebloem en in het wijkcentrum De Bolder in Amstelveen. Feesten in haar gezin
hadden altijd letterlijk en figuurlijk een geheel eigen kleur: zij besteedde daar veel
aandacht aan. Een tuin ‘Langs de Akker’ om te kunnen verzorgen, gaf de nodige
ontspanning. Haar pannenkoeken waren ook altijd om van te smullen! Na het
overlijden van Rius bleef zij nog jaren wonen op Groenhof in Amstelveen. Vanwege
afnemende gezondheid verbleef zij de laatste jaren in Zorgcentrum Nieuw Vredeveld
in Amstelveen. Met dankbaarheid en dierbare herinneringen kon er afscheid van haar
worden genomen. Zij rust nu in vrede.

In Memoriam Albert van de Ven

26-09-2015

Slechts een kleine 2 1/2 maand na zijn vrouw Rietje van de Ven-Kouwenhoven
overleed op 89-jarige leeftijd in ‘t Huis a/d Poel in Amstelveen : Albert van de Ven.
Albert was bijna 60 jaar met Rietje getrouwd en na een kort verblijf in Nistelrode
verhuisde het echtpaar naar Amsterdam. Zij mochten twee zoons en een dochter
krijgen (Peter, Ad en Marja). Later kregen zij weer partners en waren er kleinkinderen.
Via Buitenveldert en Ouderkerk aan de Amstel bracht Albert met Rietje zijn laatste
periode door in ‘t Huis a/d Poel in Amstelveen.
Als ‘hoofd centrale postkamer’ van de KLM verdiende Albert zijn dagelijks brood. Hij
maakte zich ook verdienstelijk in een latere periode als o.a. bezorger van medicijnen in
Ouder-Amstel en omstreken. Biljarten was een grote hobby van hem, ook als
penningmeester en wedstrijdsecretaris bij clubs de ‘Krijt op tijd’ en ‘Time out’. De
laptop mocht zich verheugen in een dagelijks gebruik. De gezondheid van Rietje was in
latere tijden een grote zorg voor hem: hij bleef haar daarin trouw. Na haar overlijden
‘sukkelde’ hij zelf ziekenhuis in en uit.
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Hij miste haar erg en voor hem hoefde het ook niet meer. Bij de uitvaart in de St.
Urbanus zong evenals bij Rietje het Stanzakoor van de St. Petrus Bandenkerk uit
Diemen. Na dankbare herinneringen in de afscheidsviering werd Albert begraven in
het familiegraf naast de kerk. De tekst uit het lied van Wim Sonneveld ‘Langs het
tuinpad van mijn vader’ mocht hierbij een centraal thema zijn.
Mag hij rusten in vrede.

In Memoriam Corrie Kahman-Verstegen

01-10-2015

Volkomen onverwacht is op 87-jarige leeftijd thuis (Smient 5) overleden: Corrie
Kahman-Verstegen. Corrie was 61 jaar getrouwd met Ab. Zij mochten een zoon en
twee dochters krijgen (Wilbert, Berit en Marjon).
Later kregen zij weer partners en er waren kleinkinderen en een achterkleinkind op
komst. Corrie en Ab leerde elkaar kennen ‘dankzij’ de oorlog. ‘Om bij te spijkeren’
verbleef de Amsterdamse Ab in de oorlogsjaren bij boeren in Sint Anthonis en kreeg
daar Corrie ‘in het oog’: En zo is het gekomen en gegaan. Via een aantal Amsterdamse
adressen en Duivendrecht gingen zij zo’n 15/16 jaar geleden in Ouderkerk aan de
Amstel wonen. Ab mocht beschouwd worden als ‘minister van Buitenlandse zaken’
(buiten de deur) en Corrie als ‘minister van Binnenlandse zaken’ (thuis). Voor de
verbinding en communicatie tussen beide ministeries zorgde Corrie. Zij was een
innemende persoonlijkheid, beminnelijk en erg gezien. Lezen, naaien en patchwork
waren haar hobby’s. Ab kreeg van haar alle ruimte om koorzanger, lector en koster te
kunnen zijn.
Hoewel haar gezondheid niet best was, is zij zonder afscheid te kunnen nemen
gestorven. Vanuit de St. Urbanuskerk is Corrie na een viering met veel herinneringen,
begraven op het kerkhof naast de kerk. Een gedicht van Toon Hermans ‘Mens’ mocht
haar begeleiden op haar weg naar de eeuwigheid.
Moge zij rusten in vrede.
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In Memoriam Doortje van Eijk-Boerboom

04-11-2015
We hebben afscheid moeten nemen van Theodora van Eijk – Boerboom, Doortje, door
haar familie getypeerd als een lieve, zorgzame, goede moeder en een fijne oma en
overgrootmoeder. Ze was een harde werker maar ook een levensgenieter. Ze was
vrolijk werd ‘Doortje dartel’ genoemd, was een levendige vrouw die er altijd keurig
verzorgd uitzag. Iemand die altijd voor iedereen klaarstond. Lange tijd woonde ze
naast restaurant de Voetangel, waar ze de brug bediende en ook in het restaurant
heeft gewerkt. Na het overlijden van haar tweede man voelde ze zich alleen, kreeg ze
het moeilijk en begon ze problemen te krijgen met haar gezondheid. Ze kwam in
Theresia terecht en uiteindelijk met dementie in Zorgcentrum Westwijk in Amstelveen
waar ze op 4 november toch nog vrij plotseling is overleden. We vertrouwen deze
bijzondere vrouw toe aan de Heer van het leven.

In Memoriam Johanna Verheul-Granneman

06-11-2015
Mw. Johanna Verheul-Granneman, voor familie en bekenden Ans, werd geboren in
1919 in De Lijnden in de Haarlemmermeer in een boerengezin als één van de 9
kinderen die dat gezin telde. Toen zij 7 jaar was, verloor ze haar vader. Zo jong als ze
was hielp ze haar moeder met de gezinstaken. Uiteindelijk nam zij daarbij de leiding en
loodste het gezin door de moeilijke jaren van de Tweede Wereldoorlog. In 1971
trouwde zij met Sjef Verheul. Ze gingen wonen in de Prinses Margrietlaan in
Ouderkerk aan de Amstel. Samen gingen ze er vaak op uit, ook naar verre
vakantiebestemmingen, wat voor die tijd nog niet zo gebruikelijk was. Later zijn ze in
de verzorgingsflat Drieburg gaan wonen, waar haar man in 1993 overleed. Ans bleef in
Drieburg wonen, waar ze vaak bezoek kreeg van haar vrienden en kennissen, die haar
graag bezochten. Want Ans was een echt gezelligheidsmens, vol humor, maar ook vol
zorg voor mensen die haar nodig hadden. Maar ook voor Ans kwam de ouderdom met
gebreken. Toen ze een paar keer gevallen was, is ze verhuisd naar het Zonnehuis in
Amstelveen en 3 jaar later naar Zorgcentrum Theresia, waar ze op 6 november jl. op
96-jarige leeftijd is overleden. Na een H. Mis ten afscheid in huize Theresia in het
bijzijn van haar familieleden, vrienden en kennissen hebben we haar ter ruste gelegd
op de begraafplaats van haar geboortedorp De Lijnden. Ans was een gelovig mens en
een goede parochiaan, die nooit ontbrak bij de vieringen in Theresia. Daar zullen we
haar missen. Moge zij rusten in vrede.
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Contactpersonen Sint Urbanusparochie
Werkgroepen
Raad van Kerken
Parochiële Caritas/PCI
Bezoekgroep
Jongerengroep
e
1 Communiewerkgroep
Kerkhofbeheer
Websitebeheer
Bloemengroep

Mw. Linda den Hartog
Mw. Willy Out
Mw. Hélène van Huizen
Dhr. Paul Liesker
Mw. Isabel Land-dos Santos
Via secretariaat
Dhr. Ron Korrel
Mw. Bets Harte

020-496 4759
020-496 4469
020-496 1243
020-644 8097
020-616 9393
020-496 1320

Dhr. Laurens de Boer
Dhr. Hans Out
Dhr. Wim Compier
Mw. Bets Harte

0624-226 872
020-496 4469
020-496 3146
020-496 4941

Ledenadministratie

Dhr. Jan de Jong

020-496 4608

Bezorging parochieblad

Dhr. Marcel Schwegler

020-496 5733

Interkerkelijk Stencilbureau

Dhr. Ton van de Vall
R.K. Gezellenhuis

020-496 1749
020-496 1255

rkorrel@kpnmail.nl

020-496 4941

Koren
Dirigent
Koor Elckerlyc (di-avond)
Sint Caeciliakoor (do-avond)
Kwetternest/gezinsviering
(ma-middag)

jongj@upcmail.nl

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: Veertigdagentijd t/m Hemelvaart verschijnt 10 februari.
Uiterlijke kopij datum 26 januari 2016.
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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
Emailadres

…………………………… 06 …………………….
……………………………………………………….

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.

