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Kerstmis
Je moet wel een ezel zijn
om de lasten van anderen te dragen
Je moet wel een schaap zijn
om je wol te geven voor de warmte van anderen.
Je moet wel een engel zijn
om de lof van iemand anders te zingen
Je moet wel een herder zijn
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om ’s nachts te waken bij de kwetsbaren.
Je moet wel heel wijs zijn
Om doodlopende wegen in je leven te verlaten.
Je moet wel een moeder zijn
Om je kind nooit in de steek te laten.
Je moet wel een vader zijn
Om een plek te zoeken waar je kind tot leven kan komen.
De ezel, het schaap en de anderen
Vonden elkaar samen op de plaats
Van grote broosheid en onstuitbare groeikracht.
Je bent daar ook uitgenodigd, verwacht, verhoopt zelfs.
Er is daar vrede en goede wil,
Er is daar menslievendheid en vergeving,
Gemeenschapszin en solidariteit.
Door die liefde, laat je wekken,
Vergeet even die eindeloze zucht naar meer,
Die onverzadigbare drang hebben en ‘ikke’.
Je zal een nieuw mens worden
Vol mededogen en beschikbaarheid.
Zalig Kerst
Het nieuwe jaar wordt dan hoopvol
Ondanks alles.
(uit Alleen maar een sjaal van André Quintelier)
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Vanuit het Parochiebestuur
De tijd gaat snel. Het was in september jl. al weer twee jaar geleden dat diaken
Brussee werd geïnstalleerd in onze parochie, het voelt alsof dit gisteren pas
gebeurd is. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in en rond onze
parochiegemeenschap. De appelboompjes die wij bij het vertrek van pastor
Kint geplant hebben, hebben al fruit gedragen en in het komende jaar
waarschijnlijk de eerste oogst.
We zijn verder gegaan met de restauratie van het kerkgebouw.
Het priesterkoor is weer in zijn oude glorie herstelt. Als je nu op een zondag in
de kerk zit, ben je al vergeten dat minder dan een jaar geleden, al dit moois
verborgen was onder witte verf.
Voor 2017 hebben wij weer een volle agenda. De restauratie is namelijk nog
niet afgerond. De gewelven, vloerverwarming en de kruisstaties staan onder
meer nog op onze lijst.
Ook de bestuurssamenstelling zal in de komende jaren veranderen, daar
werken wij hard aan en hebben al verschillende kandidaten benaderd. De
projectontwikkeling rondom de kerk zal in een volgende fase geraken. Via een
aparte brief aan onze parochianen, geven wij de stand van zaken.
De kerken binnen onze regio Amstelland werken naar een volledige fusie.
Onze parochie loopt achter in dit proces, maar de volgende stap zal in 2017
worden voorbereid en in de komende jaren uitgevoerd. Ouderkerk zal fuseren
met de parochie RK-Amstelland.
Verder zal 2017 ons feestjaar worden. Het is dan 150 jaar geleden dat het
kerkgebouw in gebruik werd genomen. Elke maand van het jaar is er een
specifiek thema rondom de kerk, er is zelfs een kalender gemaakt zodat we
deze data niet kunnen vergeten.
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Kerstmis
Over enkele weken kunnen de kerststallen weer bewonderd worden, zowel
binnen als buiten de kerk. Ook dit jaar wordt er een mooi programma rondom
het kerstfeest georganiseerd. Dit kan alleen maar dankzij de steun van de u
allemaal. Rondom Kerstmis is er hoop op een betere toekomst voor iedereen,
met het Kerstfeest zien en verwelkomen wij het licht van God op aarde.
Wij nodigen u uit om gewoon binnen te lopen. Er is ruimte voor iedereen om
gezamenlijk het Kerstfeest te vieren.
Wij willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te
bedanken voor het vele werk dat door hun in 2016 verzet is. Het is een fijn
gevoel dat we er met elkaar iets moois van hebben gemaakt.
Wij wensen u allen een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar en hopen u
ook allemaal te zien tijdens de openingsviering van ons feestjaar op 15 januari
2017.

Oecumenische viering op oudejaarsdag
Vanuit de christelijke traditie is het een goed gebruik om aan het einde van het
jaar een kerkdienst te houden. Een moment van terugkijken op het afgelopen
jaar en stilstaan bij de vergankelijkheid van de tijd. En ook al even
vooruitkijken naar het nieuwe jaar.
Dit jaar zal deze dienst voor het eerst een oecumenische dienst zijn.
Iedereen die zich aangesproken voelt door dit moment van bezinning en rust is
van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. Teksten, liederen, gebeden
en momenten van stilte zullen elkaar afwisselen.
De dienst begint om 17.00 uur en wordt dit jaar gehouden in de Sint
Urbanuskerk. U bent van harte welkom.
Vanuit de Raad van Kerken Ouderkerk, pastor Eugène Brussee
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Dat kan ons een gevoel van
onzekerheid geven en confronteert
ons met de kwetsbaarheid van ons
bestaan. Maar ieder jaar vieren we
toch weer Kerstmis. Een feest met
veel licht en gezelligheid dat bij
velen een verlangen naar vrede
wekt. Maar bovenal: het feest van
de geboorte van Jezus. Daarmee is
het een feest van hoop, want Hij is
als Redder geboren. Dat is de
betekenis van zijn naam: Jezus:
God redt.
Redt Jezus ons dan door alle
oorlogen te laten stoppen of door
te zorgen dat niemand meer ziek
wordt of sterft? We weten dat het
niet zo werkt. Ik hoor nogal eens
zeggen: wij mensen moeten het
doen: de wereld veranderen. Maar
ook daar is niet alles mee gezegd.

Pastoraal woord
Pastor Eugène Brussee
We zijn op weg naar Kerstmis. In
een wereld die in beweging is,
waar veel gebeurt, is dit feest een
belangrijk ijkpunt in ons leven. Een
feest dat elk jaar terugkomt en elk
jaar opnieuw duidelijk maakt waar
het werkelijk om gaat.
De verkiezingsuitslag in Amerika
houdt veel mensen bezig. Hoe
heeft iemand als Donald Trump
kunnen winnen na zoveel mensen
te hebben beledigd? En hoe zal het
in Europa en Nederland gaan? Ook
wij hebben in maart weer
verkiezingen.
Daarnaast blijven ook de oorlogen
in vele delen van de wereld ons
bezighouden. Het duurt al zo lang.
Wanneer komt er eens een einde
aan? We verlangen zo naar vrede,
ook voor mensen ver weg.
En dichtbij hebben we te maken
met mensen om ons heen die
plotseling ernstig ziek worden,
soms zelf zo erg dat het zomaar
afgelopen kan zijn.

Met de geboorte van Jezus heeft
God laten zien dat wij Hem aan het
hart gaan dat Hij ons nabij wil zijn,
dat Hij er altijd voor ons is. En met
Pasen vieren we dat Jezus door de
dood heen is gegaan om te zorgen
dat er niets meer in de weg staat in
de relatie met God.
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Kerstmis brengt ons in herinnering
dat het allemaal begonnen is met
de geboorte van dat kleine Kind in
de stal, Jezus. Hij heeft zich
verbonden met ons menszijn.
En dat mag in ons het verlangen
wekken om ons leven te verbinden
met Hem en te leven in de
voetsporen van Jezus:

om mensen van vrede te zijn,
werkelijk begaan met een ander en
met de wereld waarin wij leven.
Daarmee is dit feest een ijkpunt in
ons leven. Een telkens terugkerend
feest in een veranderende wereld.
Een feest dat elke jaar hetzelfde is,
maar toch ook telkens nieuw, want
het helpt ons richting te geven aan
ons leven nu.

Inzameling voor de Voedselbank
Van 6 tot en met zondagochtend 11 december a.s. , net voor
de Kerst, doen wij een oproep op u allen. Er wordt dan een collecte gehouden
in natura voor de VOEDSELBANK, zodat ook de afnemers van de Voedselbank
met de feestdagen iets extra’s ontvangen. U kunt dit door de week afgeven
tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat (zie De Brug) of op
zondag 11 december bij de gezinsdienst in de kerk.
Waar u bijvoorbeeld aan kunt denken is: Rijst, pasta (saus), soep, groenten in
pot of blik, aardappelen, ontbijtgranen, broodbeleg, als het maar een langer
houdbaar product is. Ook artikelen als koffie, thee, afwasmiddel,
schoonmaakspullen, shampoo en verzorgingsproducten zijn welkom, maar
géén producten voor de koelkast en alcohol.
Bent U niet in de gelegenheid om aan deze actie deel te nemen, dan kunt u de
VOEDSELBANK ook steunen met een donatie of misschien donateur worden.
Het banknummer is: NL 78 INGB 0004 8963 40 t.n.v. Stichting Voedselbank
Steunpunt Diemen o.v.v. actie Sint Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel.
Namens de PCI, Afra Vogel.
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De Club van 140
We zijn op weg naar 150 jaar Urbanuskerk. Maar een kleine tien jaar geleden
alweer is als onderdeel van de feestelijkheden rondom het 140-jarige bestaan
van ons kerkgebouw “de Club van 140” opgericht.
De club van 140 steunt financieel onze jonge parochianen om een band te
houden met de Urbanus Parochie en met het katholieke geloof.
Op dit moment hebben we naast de groep kinderen rondom het Kwetternest,
binnen de parochie een jongerengroep van twintigers en een groep van 11
vormelingen uit Ouderkerk in de leeftijd van 13 tot 16 jaar.
Met de jongerengroep komen Paul Liesker en pastor Eugène Brussee een paar
keer per jaar samen om in gesprek te gaan over het geloof aan de hand van
thema’s als Kerst en Pasen en je eigen Godsbeeld. Ook zijn we een keer op
bezoek geweest bij een synagoge en rondgeleid door een rabbijn en hebben
we de chrisma mis meegemaakt in de kathedraal met de bisschoppen. We
beginnen steeds met een gezamenlijke maaltijd om de onderlinge band te
versterken.
In september zijn 11 jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar begonnen aan
een voorbereiding op het vormsel. Jascha den Blanken, Yvette Saan en pastor
Eugène Brussee bereiden hen daarop voor. Ter voorbereiding op het vormsel
hebben de jongeren ook een zangworkshop gekregen van voormalig Re-play
zanger Mario Raadwijk. Op 8 januari zullen ze gevormd worden door deken
Ambro Bakker.
Voor 2017 gaan we met de jongerengroep in Ouderkerk door met reguliere
bijeenkomsten. We zullen ook dingen gaan ondernemen waaronder wellicht
een reis naar Rome. Met de vormelingen zouden we na het vormsel willen
proberen een muziekgroep te starten, samen met jongeren uit de Amstelkerk.
Misschien een oecumenisch jongerenkoor.
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Mario Raadwijk kan daarin een belangrijke rol spelen. De uitdaging is: hoe
houd je deze leeftijdsgroep bij kerk en geloof betrokken op een manier die hen
aanspreekt.
In het kader van het jubileumjaar zullen de kinderen van ‘t Kwetternest gaan
zingen voor de ouderen in het Dienstencentrum en in Theresia. Daarnaast is er
ook contact met de scholen. Er zal voor de zomervakantie een speciale viering
zijn waar alle kinderen van de drie basisscholen van Ouderkerk voor
uitgenodigd worden. Na afloop is er dan een feest voor hen.
Het blijft belangrijk jonge mensen bij onze parochie te betrekken en de band
vast te houden. Mooi om te noemen is ook dat bij de dag voor de vrijwilligers,
die nu twee keer is gehouden op 25 mei, de feestdag van Sint Urbanus, het de
jongeren zijn die hun handen uit de mouwen te steken voor de wat oudere
parochianen. En in de jubileumcommissie zit ook een jongere die meedenkt en
mee organiseert.
U steunt dit alles, ook financieel. En daar danken we u, alle Club 140 leden,
hartelijk voor. Mogen we ook in de toekomst rekenen op uw steun? In de
komende weken zal onze penningmeester u benaderen voor de jaarlijkse
bijdrage of de afgegeven machtiging gebruiken.
Aspirant leden voor de club van 140 worden verzocht contact op te nemen
met de heer Paul Liesker.
Zalig Kerstfeest en een inspirerend nieuw jaar.
Namens de club van 140
de Jongerengroepen
Alfred Schwegler
Pastor Eugène Brussee

Heb jij de Spirit?
Kom dan naar onze Vormselviering op 8 januari 2017. Je/U bent van harte
welkom namens Britt, Annick, Louisa, Riecardo, Oskar, Femke, Lindsey,
Quincey, Pauline, Josephine en Kylie.
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Urbanus Kerstconcert 18 december
Op zondag 18 december 2016, 15.30 uur wordt in de Sint
Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel een kerstconcert met
Zuid-Amerikaanse muziek gegeven.
Op het programma staan drie werken van de Argentijnse
componist Ariel Ramírez: de bekende Misa Criolla, de kerstcantate Navidad
Nuestra en enkele delen uit de Misa por la paz y la justicia .
De uitvoerenden zijn de Vocal Group BANT o.l.v. Ronald Becker met als soliste
Adriana Kegley.
Het instrumentale ensemble speelt op authentieke Zuid-Amerikaanse
instrumenten. Het ensemble bestaat uit Alvaro Pinto Lyon (gitaren,
blaasinstrumenten en zang) Orlando Miño (charango, gitaren en zang),
Alejandro Arrate (bas) en Renato Freyggang (percussie en blaasintrumenten).
De Misa Criolla (‘Creoolse mis’) is een mis in het
Spaans, gebaseerd op lokale muzikale tradities, met
ritmes en instrumenten uit het Andes gebergte.
De kerstcantate Navidad Nuestra (‘Onze kerstmis’)
bestaat uit 6 delen met verschillende Argentijnse
ritmes die gezamenlijk het klassieke kerstverhaal
vertellen. De Misa por la paz y la justicia (‘Mis voor
de vrede en de rechtvaardigheid’) is een oproep tot
vrede. De geplande première in 1981 werd door de
Argentijnse junta verboden vanwege de
verwijzingen naar de staatsterreur.
Na afloop van het concert wordt U een receptie aangeboden door Bakkerij
Out, Keurslagerij Wim Stronkhorst en Plus Ouderkerk a/d Amstel.
Na afloop is er een collecte om de onkosten te dekken.
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‘Goed onderwijs betekent toekomst voor de
kinderen in Oeganda’
De kerken in parochie Amstelland hebben als Adventsproject
gekozen voor de Stichting Bondeko. De Stichting Bondeko (=
Vriendschap) bestaat vanaf 1982. Opgericht door familie en vrienden ter
ondersteuning van het werk dat Jos en José van Baarsen in Zaïre (het huidige
Congo) hebben gedaan. Zij hebben vanaf 1983 zes jaar in Zaïre gewerkt,
uitgezonden via Memisa en de paters Missionarissen van Mill Hill. Zij zijn
beiden verpleegkundigen en richtten zich toen op medisch werk/gezondheidszorg. In een gebied zo groot als de provincie Utrecht hebben zij op
diverse plekken gezondheidscentra geopend met steun van de bevolking.
Terug in Nederland in 1989 bleef de Stichting bestaan en zijn zij vanaf 1992
een goede vriend gaan steunen: Theo Groot. Zijn achterban en de Stichting
gingen samen, de naam Bondeko bleef.
Theo Groot is landbouwdeskundige. Na zijn tijd in Zaire, heeft hij voor
Broederlijk delen (Belgische Vastenactie) in Rwanda gewerkt. Na de vlucht
voor de genocide in 1994 is hij naar Oeganda vertrokken. Hij woont en werkt
in het Wakiso district, in de plaats Kayunga, ongeveer 80 km ten Noordwesten
van Kampala. Hij leidt hier jonge boeren en boerinnen op, om te werken met
verbeterde, veelal biologische landbouwmethoden en de opbrengsten te
verhogen. Zeven jaar geleden werd Theo Groot door het bisdom gevraagd een
lagere school onder zijn hoede te nemen om het onderwijs op deze school
meer kwaliteit te geven voor kansarme kinderen uit de omringende dorpen.
Stichting Bondeko is die school gaan ondersteunen en sindsdien heet de
school de ‘Bondekoschool’. Wat intussen bereikt is zijn stappen naar
kwaliteitsverbetering van het lokale onderwijs voor deze kansarme kinderen.
Dat is ook de doelstelling van Stichting Bondeko: kwalitatief goed onderwijs
geven aan kansarme kinderen is het richtsnoer en de rode draad.
(zie ook het interview in Spirit met Jos en Theo van Baarsen)
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Een korte opsomming:
 De gebouwen van deze school zijn opgeknapt. Er is een kleuterklas
bijgebouwd.
 Er komen rond 250 kinderen die elke dag voor de lessen een maaltijd
krijgen, want op een lege maag kun je niet leren.
 De leerkrachten worden via de Stichting regelmatig bijgeschoold door
Nederlandse leerkrachten. Er is echter veel tijd, geld en energie in hun
scholing geïnvesteerd.
 Er zijn verbeterde schoolmaterialen en meubilair aangeschaft, veelal
gemaakt door lokale vaklieden.
 Er is een waterpomp geïnstalleerd op de eigen bron van de school, er is
een nieuwe keuken gebouwd.
 De kinderen worden gevolgd door een maatschappelijk werker die de
situatie thuis in de gaten houdt en problemen helpt te signaleren en op te
lossen.
 Er zijn muskietennetten uitgedeeld om het ziekteverzuim door malaria te
verminderen.
 Indien er voldoende geld is om vervolgonderwijs aan te bieden, helpt
Stichting Bondeko de beste leerlingen die de school verlaten.
 Er worden nu vijf eenvoudige degelijke huizen gebouwd om de
leerkrachten met hun gezinnen te kunnen huisvesten en te behouden voor
de school. Er komen tien leerkrachten te wonen met hun gezinnen.
Met onze financiële steun aan de Adventsactie kan de Stichting Bondeko haar
doelstellingen blijven realiseren. U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële
bijdrage te deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, of over
te maken naar bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA
Amsterdam o.v.v. ‘Adventsactie’. Dank u wel.
Namens de Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland
Nico van Wieringen
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Uw PCI mag ook dit jaar tijdens de vieringen op Kerstavond
en op Eerste Kerstdag een collecte bestemmen voor de
hulpbehoevende medemens.
Dit jaar willen wij de opbrengst gelijkelijk bestemmen voor
twee hulpverlenings- projecten te weten:

De Regenboog Groep in Amsterdam
Amsterdam kent 8 inloophuizen van de Regenboog Groep verspreid door de
stad. Dak- en thuislozen (ruim 5000 dak- en thuislozen per jaar) komen langs
voor een gezonde maaltijd, een douche, schone kleren en voor even afstand
nemen van hun moeizame bestaan, dat de Regenboog Groep ook probeert te
verbeteren door mensen te plaatsen bij sociale ondernemingen.
Een sociale onderneming is een bedrijf dat een sociale of maatschappelijke
doelstelling nastreeft, naast een commerciële doelstelling. In een sociale
onderneming wordt wel geld verdiend. Dit brengt een wezenlijk andere
dynamiek met zich mee die uitnodigt tot gedrag dat past bij hetgeen op de
arbeidsmarkt wordt gevraagd: op tijd komen, afspraken nakomen,
samenwerken, de klant voorop stellen en verantwoordelijkheid nemen. In een
sociale onderneming werken kwetsbare mensen samen met 'reguliere'
werkende mensen: ook dit bevordert hun integratie in de samenleving.
In sociale ondernemingen gaan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan
het werk, in het begin met behoud van uitkering. Zij worden begeleid en
krijgen scholing en/of training aangeboden, leren op natuurlijke wijze
arbeidsvaardigheden en kunnen zo doorgroeien tot aan betaald werk binnen
dezelfde onderneming.
Indien u niet bij de kerstvieringen aanwezig kunt zijn of liever een bedrag wilt
overmaken dan kan dat op de rekening NL21 INGB 0000 0080 81 van De
Regenboog Groep te Amsterdam.
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Stichting Derde Wereld Hulp
Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de
omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh
aan de oostkust van India. Dit zijn kinderen uit de allerarmste gezinnen en
weeskinderen. In haar huizen biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding,
gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee
de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Het belangrijkste doel daarbij
is de kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan. (zie ook het
verslag elders in De Brug) De SDWH kiest er bewust voor om op relatief kleine
schaal te werken. Dit maakt het mogelijk om kwalitatief goede zorg en
begeleiding aan de kinderen te bieden. De SDWH heeft oog voor de mensen in
de omgeving van haar projecten en wenst zoveel mogelijk samen te werken
met lokale mensen, organisaties en overheidsinstanties en daaraan eveneens
ondersteuning te bieden. De SDWH wil zo duurzaam mogelijk werken en
streeft er naar zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. We maken het verschil
tussen uitzichtloosheid en toekomst, maar ook tussen leven en dood.
Shanti, de kokkin in Tulip Garden, heeft voor de ruim 70 te bereiden warme
maaltijden per dag heel hard een nieuw gasstel nodig en een set grote
pannen. Laten wij zorgen dat wij die haar door een goede collecte-opbrengst
in het nieuwe jaar kunnen geven. Verdere info zie de website www.sdwh.nl
Indien u direct een bijdrage wilt overmaken is het bankrekeningnummer:
NL 81 RABO 035 18 89 086 (eventuele BIC code : RABONL2U) t.n.v. Stichting
Derde Wereld Hulp te Amstelveen.
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen.
Namens de PCI wens ik u een zalig kerstfeest en een fijne jaarwisseling,
Nico van Wieringen

Kerst in Ons Tweede Thuis
Op vrijdag 23 december om 16.00 uur is er een oecumenische kerstviering in
ons Tweede Thuis. Koor Elckerlyc zal deze viering opluisteren. Iedereen is van
harte welkom (ook toegankelijk voor mensen van buiten).
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CURSUS- EN BEZINNINGSAANBOD 2016 / 2017
Christelijke meditatie
Op 14 september begint een nieuw seizoen van christelijke meditatie zoals we
die al weer vijf jaar geven vanuit de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk onder
de noemer ‘Op Adem Komen’ in Ouderkerk aan de Amstel. Meditatie kan
helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden,
zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid
en verdieping komt. Omdat dit confronterend kan zijn, is er begeleiding.
De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat
de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.
Locatie:

Om en om in de Amstelkerk (oneven mnd.) en de Sint
Urbanuskerk (even mnd.)
Data:
Vanaf 14 september 2016 elke woensdag t/m 12 april 2017
(uitgezonderd 28 december)
Tijd:
20.00 tot 20.45 uur
Begeleiding: Marita Melchers, Jos de Heer, Eugène Brussee en Susanne
Brussee-v/d Vosse.
Inspiratiegroep voor 30ers en 40ers.
Aan de hand van een Bijbelverhaal of andere religieuze tekst gaan we met
elkaar in gesprek over geloven in deze tijd en welke verbinding er te leggen is
met je eigen leven. Het gaat dus niet allereerst om kennis van zaken, maar om
een open gesprek waarin ieder aan bod komt en respect is voor ieders
eigenheid. Het is een manier om je eigen geloof te verdiepen en te leren van
elkaar. De groep is op 30ers en 40ers gericht, stellen of jonge ouders of
alleengaanden, zowel voor mensen die wat meer kerk betrokken zijn
alsook voor hen die dat niet zijn, maar die open staan voor geloof.
Locatie:

Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31,
of bij één van de deelnemers thuis.
Data:
Elke maand op donderdagavond,
Tijd:
20.30 tot 22.00 uur
Begeleiding: Pastor Eugène Brussee
Info/opgave: Pastor Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320
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Bijbelwerkplaats: ‘De Psalmen’
Samen met de Amstelkerk zullen we ons bezighouden met de Psalmen, het
eeuwenoude levens- en gebedsboek van Israël en de kerk. Het gehele leven,
met al zijn ups en downs weerspiegelt zich in dit boek. We zullen op zoek gaan
naar wat deze oude teksten ons hier en nu te zeggen hebben. Om mee te
doen, is er ook nu geen Bijbelkennis vereist. We gaan ook geen theoretische
bespiegelingen over de Psalmen geven, maar zoeken naar een combinatie van
uitleg van de inleider (leren), een moment van stille meditatie van alle
deelnemers (bidden), en een nagesprek waarin de ‘Lesefrüchte’ gedeeld
worden met het oog op ‘wat neem je ervan mee’ (doen).
Locatie:
Data:
Tijd:
Begeleiding:
Info/opgave:

Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31
13 dec., 10 jan., 14 febr., 14 maart en 11 april.
20.00 tot 21.30 uur.
Pastor Eugène Brussee en dominee Jos de Heer
Pastor Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320.

Jongerengroep (16-30 jaar)
Samen in gesprek over onderwerpen van geloof of iets ondernemen wat met
geloof te maken heeft. We spraken eerder over Kerstmis en Pasen en ieders
eigen visie op geloof en we gingen naar de synagoge van Amstelveen om in
gesprek te gaan met een rabbijn over het joodse geloof.
Locatie:
Data:
Tjd:
Begeleiding:
Info / opgave:

Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31.
Paar keer per jaar, op vrijdagavond:
18.30 tot 21.00 uur (eten om 18.30 uur)
Pastor Eugène Brussee en Paul Liesker
Paul Liesker: paul.liesker@zonnet.nl

Eerste Communievoorbereiding 2017
Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind
wilt laten opgroeien in het geloof en de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind
een plaats krijgt in de kerk. Daar zouden wij u en uw kind bij willen
ondersteunen. In 8 bijeenkomsten gaan de kinderen op een speelse wijze
“Door de poort” naar het land van God. Ook de ouders zullen een aantal keer
“Door de poort” gaan om zich samen met hun kinderen voor te bereiden op de
communie.
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Locatie:
Data:

Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31.
Vanaf februari 2017 elke week op vrijdagmiddag
(1ste ouderavond 12 januari)
Tijd:
15.30 tot 17.00 uur.
Begeleiding: Pastor Eugène Brussee, Isabel Land-dos Santos
Info / opgave: Isabel Land-dos Santos: isabelland78@gmail.com
Woensdagochtendgebed
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen om
8.45 uur in de Amstelkerk een speciaal moment voor u. (kerk is om 8.30 uur
open). Tijd en ruimte om te leven, om ‘Op te adem te komen’, om tot jezelf,
de ander en God te komen.
Stilte, branden van wierook, aansteken van de Paaskaars, gebeden en
Schriftlezing, zingen van een Taizé-lied, moment van inkeer en verstilling en
zegen, zo ongeveer is de vorm van dit moment van stilte en inkeer. De vorm is
geënt op het traditionele getijdengebed van onze kerk, maar tegelijkertijd zo
open mogelijk gemaakt naar onze tijd toe. We hopen dat ieder dit op zijn of
haar eigen wijze zal beleven.
Huwelijksvoorbereiding 2017
In drie avonden gaan we inhoudelijk in gesprek over onderwerpen van het
huwelijk, stellen met elkaar en ook samen met andere stellen. Onderwerpen:
Man en vrouw in de Bijbel, liefde en persoonlijkheid, zelfgave, sacrament van
het huwelijk, goede en kwade dagen, een eigen gezin.
Locatie
Data:
Tijd:
Begeleiding:
Info/opgave:

Pastorie St. Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31
Drie woensdagen: 19 april, 3 mei en 17 mei.
20.00 tot 21.30 uur.
Pastor Eugène Brussee
Pastor Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320.
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Agenda december 2016, januari en februari 2017
Week 48
Zo
04 dec

Week 49
Wo
07 dec

Za
Zo

10 dec
11 dec

Week 50
Di
13 dec
Wo
14 dec
Za
Zo

17 dec
18 dec

10.00 uur

Eucharistieviering met Samenzang
Voorganger is pastor G. van Tillo
e
2 Zondag van de Advent

08.45 uur
10.45 uur
13.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Woord&Communieviering met ’t Kwetternest
Voorganger is pastor E. Brussee
e
3 zondag van de Advent Voedselbank in natura

20.00 uur
08.45 uur
20.00 uur
15.00 uur
10.00 uur

Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Wintermarkt op het kampje
Eucharistieviering met gastkoor De Duif
Voorganger is pastor G. van Tillo
e
4 Zondag van de Advent
Urbanus Kerstconcert

15.30 uur
Week 51
Wo
21 dec
Do

22 dec

08.45 uur
20.00 uur
19.30 uur

Vr

23 dec

16.00 uur

Za

24 dec

17.00 uur
19.30 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met stille aanbidding
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker
Kerstviering in Ons Tweede Thuis met koor Elckerlyc
Voorgangers: pastor E Brussee/ dominee J. de Heer
Kerstviering in Theresia met Sint Caeciliakoor
Voorgangers: pastor E Brussee/ dominee J. de Heer
Gezins-Kerstviering met ’t Kwetternest
Voorganger is pastor E. Brussee
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Za

24 dec

22.00 uur

Zo

25 dec

10.00 uur
14.00 uur

Week 52
Wo
28 dec
Za
31 dec

08.45 uur
19.00 uur

Zo

10.30 uur

01 jan

Week 01
Wo
04 jan

Zo

08 jan

Week 02
Di
10 jan
Wo
11 jan
Do
Za
Zo

12 jan
14 jan
15 jan

Week 03
Di
17 jan
Wo
18 jan
Zo

22 jan

Kerstviering met koor Elckerlyc
Voorgangers: pastor G. van Tillo/ E. Brussee
Hoogfeest van Kerstmis met Sint Caeciliakoor
Voorgangers: pastor G. van Tillo/E. Brussee
Kindje wiegen

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Oudejaarsviering in de Urbanuskerk
Voorgangers: pastor E. Brussee/ dominee J. de Heer
Woord&Communieviering met zanggroep De Duif
Voorganger is pastor E. Brussee
Nieuwjaarsdag

08.45 uur
10.45 uur
13.30 uur
20.00 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk
Vormselviering met Mario Raadwijk en samenzang.
Voorgangers: pastoor-deken A. Bakker/ E. Brussee

20.00 uur
08.45 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
10.00 uur

Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk
Informatieavond Eerste Communie
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Eucharistieviering met de drie koren ter ere van de
start van het feestelijk jaar: 150 jaar kerk.
Voorgangers: Bisschop Hendriks en pastoraal team

18.30 uur
08.45 uur
20.00 uur
10.00 uur

Informatieavond/start Alpha cursus
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk
Oecumenische viering met Sint Caeciliakoor
Voorgangers pastor E. Brussee/ dominee J. de Heer
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Week 04
Wo
25 jan
Do

26 jan

08.45 uur
20.00 uur
19.30 uur

Za
Zo

28 jan
29 jan

18.30 uur
10.00 uur

Week 05
Wo
01 feb

Zo

05 feb

Week 06
Wo
08 feb
Za
Zo

11 feb
12 feb

Week 07
Di
14 feb
Wo
15 feb
Zo

19 feb

Week 08
Wo
22 feb
Do

23 feb

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Eucharistieviering met stille aanbidding
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Eucharistieviering met koor Elckerlyc
Voorganger is pastor J. Stam

08.45 uur
10.45 uur
13.30 uur
20.00 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met gastkoor AMC kamerkoor
Voorganger is pastor G. van Tillo

08.45 uur
20.00 uur
18.30 uur
10.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Gezinsviering met ’t Kwetternest
Voorganger is pastor E. Brussee
Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor beide
parochiebladen

20.00 uur
08.45 uur
20.00 uur
10.00 uur

Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen: meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor
Voorganger is pastor J. Adolfs

08.45 uur
20.00 uur
19.30 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met stille aanbidding
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker
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Za
Zo

25 feb
26 feb

Week 09
Wo
01 ma

18.30 uur
10.00 uur

Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Gezinsviering met ’t Kwetternest
Voorganger is pastor E. Brussee

08.45 uur
12.00 uur
19.30 uur

Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Uitkomen nieuwe Brug en Spirit
Aswoensdagviering met Sint Caeciliakoor
Voorgangers: pastor E. Brussee/ dominee J. de Heer

Een Kerstgedachten
Je moet in de nacht geloven
om tussen de sterren
die ene te zien
die zegt dat het kan :
dat een mens
in zijn zachtste aarde
genoeg redenen vindt
om te groeien
naar het licht.
Zalige Kerst en een Gelukkig 2017
voor iedereen op deze aarde.
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Gezinsvieringen
met zang van ’t Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer

Zondag 11 december

3e zondag van de Advent
om 10.00 uur
In deze viering gaat pastor E. Brussee 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 14.00 uur in de kerk
het traditionele kindje wiegen.
+++
In het nieuwe jaar zijn de eerste gezinsvieringen op
Zondag 15 januari (Jubileumviering met alle koren)
en 12 februari.
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Op weg naar ons 150-jarig
jubileum
Afgelopen Brug heeft u het al kunnen
lezen, komend jaar bestaat onze kerk
150 jaar. In het teken van dit feestelijk
jaar is er een ‘eigentijdse’ kalender
gemaakt waar alle activiteiten voor u
zijn opgeschreven, maar waar nog
genoeg plaats is voor uw eigen
afspraken. De kalender is voor € 7,50
te koop, na de zondagse vieringen van
december, tijdens de openingstijden
van het secretariaat. Ook vindt u op
de Wintermarkt, op zaterdag 17
december vanaf 15.00 uur, een
kraam waar de kalenders worden
aangeboden.
Wees er snel bij, want op is echt op!

Oproep:
Er is ook een jubileumboekje in de maak, waarvoor een samenwerking tot
stand is gekomen met stichting Wolfgerius. Nu zijn we nog wel op zoek naar
oude foto’s, anekdotes, bidprentjes en ander beeld- en leesmateriaal rondom
de kerk (vieringen), feesten en bijzonderheden. Graag zouden wij dat van u
willen lenen. U kunt hiervoor contact opnemen met Yvette Saan, telefoon 0204965310 of via de mail: ysaan06@gmail.com. Zij komt het graag bij u ophalen.

Om het 150ste jaar van onze kerk in te luiden, is er op zondag 15
januari 2017 om 10.00 uur, een feestelijke viering.
Bisschop Hendriks zal ons voorgaan, samen met het pastoraal team.
U bent van harte welkom!

24

Informatieavond Eerste Heilige Communie 2017
In de vorige ‘Brug’ is al iets van de Eerste Communie uitgelegd. Nu wat meer
informatie voor de ouders/verzorgers van kinderen die mogelijk komend jaar
hun Eerste Communie willen doen. De Eerste Communie in de Sint Urbanus
Ouderkerk zal op 14 mei 2017 plaats vinden. Op vrijdag 3 februari 2017 begint
voor de kinderen het voorbereidingsproject "Door de Poort" in de pastorie van
de Sint Urbanuskerk.
Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond
op: donderdag 12 januari 2017 om 20.00 uur in de pastorie van de Sint
Urbanuskerk in Ouderkerk. Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.
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, dan kunt u zich via de mail opgeven of door
onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:
Pastor E. Brussee, Ronde Hoep Oost 31 (pastorie), tel.: 4961320
Mevr. I. Land - dos Santos, Vink 8, tel.: 6169393 , isabelland78@gmail.com
Namens de werkgroep Eerste Communievoorbereidingen,
Isabel Land-dos Santos
------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ouder:
.................................................................................
Voornaam kind:
.................................................................................
Adres:
.................................................................................
Tel.nr.:
.................................................................................
Email:
.................................................................................
Op donderdag 12 januari a.s. kunnen jullie ons verwachten met
...........
persoon/personen
25

Alpha-cursus in Ouderkerk 2017
vanaf 17 januari 2017
Speciaal voor mensen die:
... meer willen weten over het christelijk geloof
... willen weten of er meer is tussen hemel en aarde
... nieuwe mensen willen ontmoeten
… kennis over het christelijk geloof willen opfrissen
Een eerdere deelnemer vertelt:
‘Ik heb er veel aan gehad. De Alpha-cursus brengt je bij de basis van het
christelijk geloof: wat kan ik met de Bijbel, waarom is Christus aan het
kruis gestorven, wat is bidden? Ik ging opnieuw nadenken over onderwerpen
die tot dan toe voor mij vanzelfsprekend waren geweest.
Daarnaast vond ik het fantastisch om te horen over de ervaringen van
anderen. Behalve de motivatie verschilden we veel in achtergrond, zoals
leeftijd, geslacht, gelovig of juist niet. De oprechte emoties van anderen
raakten me diep en lieten me zien dat het geloof in God niet eenvoudig is en
mensen kan veranderen.’
Wanneer:

Waar:
Kosten:
Opmerking:

10 dinsdagavonden van 18.30 - 21.00 uur (eerst samen eten)
Periode: 17 januari – 28 maart 2017 (niet op 21/2)
Een weekend (vrijdagavond 17-zaterdag 18 februari)
Kerkstraat 20, Ouderkerk (naast de Amstelkerk)
Geen (alleen voor het eten een vrijwillige bijdrage)
De Alpha-cursus gaat door bij vijf of meer deelnemers.

Begeleiding
Inleidingen op het onderwerp door Jos de Heer en Eugène Brussee.
Gespreksleiding onder leiding van Bernadette Stronkhorst en Diana
Berendsen.
De eerste avond, 17 januari, geldt ook als een informatieavond
Info/opgave : Eugène Brussee (4961320/ e.brussee@rkamstelland.nl)
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Van de bezoekgroep
Sinds jaar en dag is de bezoekgroep van de parochie onderweg naar
parochianen die ziek zijn, jarig zijn, een huwelijksfeest hebben of die op de een
of andere manier aandacht kunnen gebruiken. De leden van de bezoekgroep
doen dit met veel plezier en het is dankbaar werk. Op deze manier wil de
parochie laten zien dat zij betrokken is bij haar parochianen.
Afgelopen jaren hebben er wat wisselingen van de wacht plaats gehad, maar
de bezoekgroep is nu op sterkte en vol enthousiasme om mensen te
bezoeken. Sterker nog: de bezoekgroep kan meer bezoeken aan!
De adressen van mensen die bezocht worden in verband met een
huwelijksjubileum of een bijzondere verjaardag komen uit de
parochieadministratie. Vandaar dat het prettig is als de administratie klopt. U
kunt daar zelf voor zorgen door adreswijzigingen of andere wijzigingen door te
geven aan de parochieadministratie.
Echter, de mensen die bezocht worden omdat ze ziek zijn, in het ziekenhuis
liggen, aandacht nodig hebben of anderszins, die mensen staan niet in de
administratie. De bezoekgroep is afhankelijk van de berichten die zij
doorkrijgt.
Daarom een oproep:
Kent u iemand van de parochie die in het ziekenhuis ligt, die ziek is, die
aandacht nodig heeft, die …, of vooral, overkomt het u zelf? Laat het weten
aan de pastor of aan de bezoekgroep. Denk niet dat het vanzelf wel bekend is.
Nu hebben de leden van de bezoekgroep wel veel kennis in huis, maar voor
berichten over uzelf of medeparochianen hebben zij u nodig!
Berichten kunnen worden doorgegeven aan pastor Eugène Brussee of aan
Hélène van Huizen, voorzitter (020-4961243).
Wij komen graag, met liefde en met een
bloemetje.
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Nieuws van Het Kofschip
Op het Kofschip werken wij met de methode Hemel en Aarde; dit is een
methode voor godsdienst en levensbeschouwing voor het basisonderwijs.
Iedere week wordt er in ieder groep een les uit deze methode gegeven.
Deze periode, van herfst tot Kerst, staat in het teken van goud, onder het
motto: Goud staat voor alles wat waardevol en bijzonder is in het leven, zoals
een hoofdstuk getiteld “Hart van Goud” duidelijk maakt, waarbij kinderen een
gouden hart maken voor iemand die zij kennen.
Ook leren wij de kinderen dat goud maken onmogelijk is, maar dat mensen
wel “zogenaamd” goud kunnen maken, bijvoorbeeld een dag met een gouden
randje maken, waarbij iemand of een groep mensen gelukkig wordt gemaakt.
In de bovenbouw wordt uitgelegd dat goud een symbool is van goddelijk licht,
o.a. aan de hand van iconen.
Natuurlijk wordt vanaf begin december aandacht besteed aan Kerstmis met
aandacht voor bijvoorbeeld de drie wijzen en andere Bijbelverhalen.
Kinderen en leerkrachten van Het Kofschip wensen u nu alvast heel prettige
kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar.

10 jaar Tulip Garden
Vrijdag 11 November 2016 stond in het teken van het 10-jarig bestaan van
Tulip Garden. We werden van harte welkom geheten door Margreet en Peter.
Ook Martin de Groot heet ons welkom. Hij is de secretaris van de SDWH
(Stichting Derde Wereld Hulp). Margreet en Peter van Coeverden hebben 10
jaar geleden Tulip Garden opgezet, om zodoende nog beter de HIV positieve
kinderen te helpen. Toentertijd heeft Martijn Schermer dit project als stage
project gekozen voor zijn studie bouwkunde. Samen met veel vrijwilligers
hebben ze een mooi en degelijk gebouw neergezet. Op dit moment zijn er 74
kinderen in Tulip Garden. Margreet en Peter worden gesteund door een kok,
een verpleegster, een chauffeur, een tuinman, leraren en een man voor de
koeien. Margreet laat foto's zien van de kinderen hoe ze kwamen in Tulip
Garden, vaak heel mager en ziek; en foto's hoe ze er nu uitzien: vrolijk en in
goede conditie. Wat een verbetering! Ook komt het vervoer aan de orde.
Peter vertelt over de nieuwe schoolbus die zo hard nodig was. Ze zitten nl. in
een dorp: Butamilipadu en dat ligt ong. 6 km van de grote plaats Vijayawada,
waar de scholen zijn. De wegen zijn erbarmelijk slecht, dus ze kunnen niet
buiten de bus. Of het is bloedheet of het is 1 modderpoel. Ze hebben ook veel
profijt van de tractor.
Om deze avond helemaal in de sfeer te blijven is er twee keer een optreden
van de Indiase dansgroep Bollywood.
Dan komt één van de drie 3 artsen, die jaarlijks vanuit hier naar Margreet en
Peter gaan om de kinderen te onderzoeken, aan het woord, Dokter Louise
Spanjerberg. Zij is gespecialiseerd in behandeling van hiv positieve kinderen en
vertelt over de soms moeilijke omstandigheden
voor deze kinderen. In India wordt de ziekte nog
vaak ontkend of genegeerd. Zeker in ‘t begin van
Tulip Garden. De kinderen werden door hun
omgeving gemeden alsof ze besmettelijk waren.
Er was toen weinig contact met artsen en
ziekenhuis daar. Dat is nu gelukkig verbeterd. Er
29

worden nu zelfs medicijnen gratis verstrekt door de overheid. De kinderen
gaan ook eens per maand naar het ziekenhuis voor controle.
Er is nu goed onderling contact; mede door Nederlandse artsen die druk
uitoefenden op hun Indiase collega's. En last but nog least door de
standvastigheid van Margreet en Peter.
Paul Beenders begeleidt de scholing van de kinderen. Hij vertelt over de
strubbelingen in het begin van Tulip Garden, om een basisschool te vinden. De
kinderen werden tot 3 keer toe geweigerd op een basisschool, omdat ze hiv
positief zijn. Toen zijn ze de scholen gaan voorlichten over deze ziekte. Nu is
de situatie veel beter. Ze zitten op een goede school, met goede toiletten.
Deze hebben ze zelf laten bouwen, want de regering doet alleen het
lesmateriaal. Margreet heeft ook geregeld dat de toiletten regelmatig worden
schoongemaakt en dat er afvalbakken staan.

Op dit moment zitten er 45 kinderen op de basisschool en 29 kinderen op de
vervolgopleiding. Dat is een semi privé school en de kinderen wordt hier de
warme lunch aangeboden. Op de basisschool is dat niet zo, dus Shanty, de
kokkin, kookt de lunch op Tulip Garden en deze wordt rond lunchtijd naar de
school gebracht. Het moeilijkste, zo vertelt Paul, is om voor iedereen een
passende vervolgopleiding te vinden. Dat vergt tijd en geld. In 2017 gaan er
weer 10 kinderen naar de vervolgopleiding. Het doel is: het bereiken van een
plaats in de maatschappij voor alle kinderen, zodat ze in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien.
U begrijpt: Zonder de tomeloze inzet van Margreet en Peter zou het heel
moeilijk zijn, maar ze hebben mensen om hen heen die samen met hen gaan
voor dit doel! Het publiek in de zaal was ook zeer enthousiast. Er werd druk
nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.
Wilt U meer informatie? Ga naar www.sdwh.nl
Namens PCI, Willy Out.
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The Passion in Ouder-Amstel.
Koor Elckerlyc heeft het initiatief genomen om The Passion naar Ouderkerk te
brengen. Sinds 2011 wordt op de televisie The Passion uitgezonden, een
spektakelstuk over het lijden en sterven van Jezus. Het is een oud verhaal dat
op een moderne wijze wordt naverteld met als doel mensen samen te brengen
en met elkaar in gesprek te gaan in plaats van langs elkaar heen te (blijven)
leven.
Binnen het Ouderkerkse koor Elckerlyc is het idee ontstaan om voor OuderAmstel een vorm van The Passion te gaan uitvoeren. Het wordt niet zo groot
als op de TV, maar het wordt een lokaal muzikaal festijn. In 10 scenes zingt het
koor de belangrijkste gebeurtenissen uit de het Lijdensverhaal van Jezus. De
verteller Nicolette Kluijver ,een BN’er uit het dorp, verbindt niet alleen de
scenes aan elkaar met legt ook verbanden met hedendaagse problemen, zoals
vluchtelingen, armoede, verraad en terrorisme, maar ook alledaagse huiselijke
problemen, die we allemaal in de gemeente Ouder-Amstel meemaken.
Uiteindelijk laat het koor horen en zien dat alle hoop nog niet verloren is. Op
die manier willen we bereiken dat de mensen een positieve boodschap
meekrijgen uit het lijdensverhaal. Bekende Ouderkerkers zoals Nicolette en
Kim Barend hebben hun belangeloze medewerking toegezegd om van dit
evenement een succes te maken. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting voor
alle bewoners van Ouder-Amstel om onder het genot van een gepast drankje
en hapje kunnen zij na afloop na te praten over wat ze gezien en gehoord
hebben en hoe verder….
Om het evenement mogelijk te maken, is er natuurlijk geld nodig. Er moeten
diverse podia opgebouwd worden, om alles te kunnen zien en horen is er licht
en geluidsversterking nodig. En er moeten allerlei kosten geregeld worden, bv
BUMA/STEMRA rechten, etc. Er zijn altijd veel vrijwilligers, die graag helpen bij
de organisatie van evenementen, maar dit project vraagt ook om een
professionele inzet. De geschatte kosten van het project bedraagt € 30.000,-.
Daarom zijn wij naarstig op zoek naar kleine en grote sponsors. Wanneer u ons
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project wilt steunen dan kunt u een bedrag storten op: NL11RABO 0313 1852
12 t.n.v. Stichting promotie Ouder-Amstel.
De aftrap van de inzamelingsactie heeft op dinsdag 25 oktober
plaatsgevonden met een miniconcert, een voorproefje wat er op 12 april 2017
te horen en te zien zal zijn. Zie WWW.PASSIONOUDERAMSTEL.NL Op de site
wordt met behulp van een ‘geldthermometer” de stand van de
inzamelingsactie bijgehouden. De actie wordt uitgeluid met nog een
miniconcert tijdens de wintermarkt op 17 december op het Kampje in
Ouderkerk. Dan zal duidelijk zijn of het streefbedrag gehaald zal worden.
De actie wordt met publiciteit begeleidt in het Weekblad voor Ouder-Amstel
en op de eigen Website van The Passion (passionouderamstel.nl).
Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door RABObank Gooi- en
Vechtstreek, Gemeente Ouder-Amstel, de Lions’ Ouder-Amstel en de
Ouderkerkse Middenstand.

In de post: Bedevaart naar Maria,
Koningin van de Vrede in Medjugorje
Maria, Koningin van de Vrede, wij willen zo graag
de ware vrede vinden, met God en met elkaar.
Wijs ons de weg naar Jezus. Nodig ons uit voor
een bedevaart naar Medjugorje!!
Beste bedevaartgangers,
Wij willen u graag, op verzoek van velen,
in de gelegenheid stellen deel te nemen aan
de 11 daagse bus-bedevaart van 18 t/m 28 mei 2017 naar MEDJUGORJE
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de
familie Mol, Gemene Bos 19, 1861 HE Bergen NH. Tel. 072.5812873
of email: bams19@tele2.nl
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Afscheid van Jimmy Scheidegger
Op 27 oktober hebben we in een volledig bezette Urbanuskerk afscheid
genomen van Jimmy Novarro Scheidegger. Bovenaan de rouwcirculaire staat:
Ik vocht met al mijn levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben ik langzaam.… moegestreden uit jullie midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd uit mijn lijden nu bevrijd.
Zijn kinderen en ‘pleegdochter’ Sophie staken de zeven kaarsen rond de kist
aan – als lichtjes in de duisternis van het verdriet.
Zijn vrouw Paula, zoon Jeffrey en dochter Mariëlle vertelden (wat blijf ik dit
toch knap / moedig vinden!) over zijn leven, zijn liefde en zijn
onvoorwaardelijke zorg voor zijn gezin. Ook anderen vertelden hoeveel Jim
voor hen had betekend. Zijn lievelingsmuziek (o.a. Elvis) ontroerden velen en
met elkaar zongen we ‘Blijf mij nabij, wanneer het avond is’. Als slot baden we
het ‘Onze Vader’, zegende de pastor hem en zwaaide (bewierookte) hem de
lof toe die aan hem toekomt. Het afscheid van Jim heeft op velen een diepe
indruk achtergelaten. Hij werd slechts 74 jaar.
‘Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is, schuifelende
voeten dan voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik jou opnieuw
ontmoeten….’ (Toon Hermans)
Hans Dornseiffen
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In Memoriam Martien van der Linden
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf ’t is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: ik ben wat moe
maar op ’n keer dan ben je aan je laatste beetje toe. (Toon Hermans)

Martien heeft zijn talenten goed gebruikt. Hij heeft hard gewerkt en veel
bereikt met zijn eigen bedrijf, samen met zijn broer en in het voetspoor van
zijn vader.
Maar hij is ook heel actief geweest in het vrijwilligerswerk: voor de
voetbalclub, de vrijwillige brandweer, de biljardclub en zeker ook voor deze
kerk en parochie. Hij was lange tijd koorlid en zelfs voorzitter van het Sint
Caeciliakoor en zelfs nog in de schoonmaakploeg van de kerk. Daar zijn we
hem als kerk heel dankbaar voor. Martien stond voor iedereen klaar.
En hij vergat daarbij zijn eigen gezin niet. Hij was een lieve en zorgzame man,
vader en opa. Niets was hem teveel. Iemand die het iedereen maar de zin
wilde maken en genoot als zijn gezin het goed had en om hem heen was.
Op 27 oktober is Martien overleden. Met recht zal de Heer tegen hem zeggen:
‘Je hebt het goed gedaan. Ga binnen in de vreugde van uw Heer.’
Pastor E. Brussee
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Ter inspiratie voor het nieuwe jaar…..
Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn,
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn,
prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij omdat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen
zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen…
we zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust
andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.
Nelson Mandela
(uit: Inaugurele rede voor het presidentschap
van de Republiek Zuid-Afrika,1994)
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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: 28 februari 2017
Uiterlijke kopij datum 13 februari 2017.
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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.
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