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Een beter land 

Ze trekken over bergen doorkruisen de woestijn of zwerven over zeeën om vrij te zijn . 

Waar de oorlog teistert waar de honger woedt, moeten ze uit huis vandaan en zwerven dan voorgoed 

Eeuwen door klinkt in de nacht steeds dezelfde bange klacht; waar is thuis ? Waar is thuis? 

Iedereen blijft hopen dat hij nog een toekomst heeft, rust voor zijn vermoeide hoofd een plek waar hij in 

vrede leeft. Als je maar dichtbij blijft, gaan we hand in hand en zullen we de grens passeren van een nieuw 

en beter land. (Willem Wilmink) 

*** 
 

Angelusklokje op startzondag 12 september in gebruik 

Op zondag 12 september, na de startzondagviering, zal het Angelusklokje van onze St.  Urbanuskerk 

feestelijk in gebruik worden genomen en voor het eerst te horen zijn.  Op initiatief van Hans Out is er 

afgelopen half jaar een inzameling geweest om het Angelusklokje van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk 

opnieuw te laten luiden. Gelukkig is daar goed voor gegeven en is het benodigde geld opgehaald. Heel veel 

dank aan ieder die hiervoor een bijdrage heeft geleverd. Op zondag 12 september zal na de startviering eerst 

een gezellig samenzijn plaatsvinden in de tuin van de pastorie met koffie/thee en iets lekkers. Aansluitend 

zullen we het glas heffen en samen luisteren naar het Angelusklokje dat om 12.00 uur dan voor het eerst te 

horen zal zijn. Vanaf die dag zal het elke dag luiden, om 12.00 uur en 18.00 uur.  Het Angelusklokje dankt 

haar naam aan de eerste woorden waarmee het gebed dat bij het luiden van de klok hoort, namelijk: ‘De 
engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt’. 
 

De feestelijkheden achteraf worden mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren: 

Bakkerij Out, De Wijnschuur uit Nes a/d Amstel en Slagerij Stronkhorst. 
 

*** 

Nieuwe website is gelanceerd 

In september start de nieuwe website van de geloofsgemeenschap van Ouderkerk: 

www.urbanusouderkerk.nl. Parallel aan de oude website is er achter de schermen hard gewerkt om een 

nieuwe website te creëren naar het voorbeeld van Bovenkerk. We hebben daarbij ook hulp gehad van de 

webbeheerder van Bovenkerk: Edwin Barentsen. Vanuit Ouderkerk heeft Helene van Huizen veel 

voorbereidend werk gedaan. Na haar overlijden heeft Trudy de Ruiter dit van haar overgenomen. Zij zal ook 

de website gaan beheren. Vanaf deze plek: veel dank aan ieders bijdrage, zeker ook aan Ron Korrel die vele 

jaren de website van Ouderkerk heeft beheerd.  

Pastor Eugène Brussee 

‘Bruggetje’ 
Informatiebulletin geloofsgemeenschap 

Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel 

Rondehoep Oost 31, 

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel, 

Tel. 020-4961320 

Email: urbanusparochie@xs4all.nl 

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus 
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Ontwikkelen van ons mystieke hart: Vacare meditatiegroep 

Komend seizoen komt de Vacare meditatiegroep samen met  geestelijk begeleider Antoinette van Gurp  

(www.antoinettevangurp.nl) weer bijeen. Uitgangspunt voor deze bijeenkomsten is het ontwikkelen van ons 

mystieke hart. Wij lezen ter voorbereiding of ter plekke korte mystieke teksten, voortkomend uit 

verschillende religieuze stromingen. Meestal draagt Antoinette in overleg met de leden van de groep de 

teksten aan. Iedere bijeenkomst start met een geleide meditatie. Daarna bespreken we de inhoud van de 

tekst en wisselen wij ervaringen uit van wat de tekst “met ons doet”. In de groep is een plaats vrijgekomen. 
Bent u geïnteresseerd in het lezen van mystieke teksten en heeft u enige ervaring met meditatie dan bent u 

van harte welkom. De bijeenkomsten vinden altijd op woensdag plaats van 17.30-19.30 uur. In verband met 

Corona zitten we in de Amstelstroom en nemen ons eigen brood mee.  

U kunt zich aanmelden bij Diana Berendsen (berendsenvangelderen@hetnet.nl of 06-46757668) 
 

*** 

Schrijven voor Amnesty in Amstelstroom zondag 12 september na de dienst/viering 

“In het hart van de stad heerst rampspoed – het plein is in de greep van terreur en bedrog”. Ps 55:12 

Wij kunnen weer opkomen voor mensen die onrechtvaardig behandeld worden door brieven te 
ondertekenen. Doet u mee?   

Twee zaken leggen wij u voor: 
 

1. Aan de gouverneur van Alabama U.S.A. Het betreft de zaak van Rocky Mijers. Hij zit al 27 jaar in een cel 
op zijn executie te wachten. Hij zou bij een inbraak een vrouw hebben vermoord. Er is geen forensisch 
bewijs dat hij de dader is. Het slachtoffer was blank. Rocky is zwart. De juryleden waren blank. Wij vragen 
de doodstraf te herroepen en de rechtszaak te heropenen. 
 

2. Aan de president van Egypte. Het betreft de zaak van Sanna Seif. De Egyptische mensenrechtenactiviste 
werd op 23 juni 2020 gearresteerd bij het kantoor van de openbaar aanklager in Caïro. Ze was daar om 
een klacht in te dienen na een gewelddadige aanval de dag ervoor vlak voor de neus van de 
veiligheidsagenten. Sana Seif en haar moeder stonden buiten de gevangenis te wachten op een brief van 
haar broer Alan Abdel Fattah, die daar onterecht gevangen zat. Ze werden aan gevallen door een groep 
vrouwen die hen sloegen en hun eigendommen stalen. Ze deelde dit op de sociale media. Op 17 maart 
2021 werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1,5 jaar wegens het verspreiden van nepnieuws, 
misbruik van sociale media en het beledigen van een politieagent. 

 

*** 

Oecumenische dienst: wetenswaardigheden over eigenaardigheden 

Mogelijk dat u tijdens een oecumenische dienst wel eens denkt: “Waarom gaat het zo anders toe dan in niet-

oecumenische diensten?” Dat denken Protestanten wellicht wanneer er in een oecumenische dienst 

gevraagd wordt te gaan staan bij de Evangelielezing. Voor Rooms-Katholieken is dat heel normaal: “Zo 
gebeurt dan altíjd bij ons in de dienst.” Maar Rooms-Katholieken trekken misschien hun wenkbrauw op bij 

de ouderling van dienst in een oecumenische dienst. “Wat voor een functie heeft die in de dienst?”, terwijl 
het voor Protestanten ondenkbaar is dat er een kerkdienst is zonder ouderling. 

Kortom: wilt u wat meer over die achtergronden weten blijf dan na de oecumenische dienst op 19 

september (in de Amstelkerk) koffiedrinken. Want rond 11.30 zullen de beide voorgangers (pastor Eugene 

Brussee en ds. Benedikte L. Bos) proberen antwoorden te geven op uw vragen en zullen we met elkaar in 

gesprek gaan over ‘wetenswaardigheden over eigenaardigheden’ binnen de Rooms Katholieke kerk, de 

Protestantse traditie en de oecumenische diensten.  

Namens de Raad van Kerken in Ouderkerk, ds. Benedikte L. Bos  
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Denkt u nog aan Sam’s kledingactie?  

Sam’s Kledingactie is al meer dan 50 jaar actief voor het 
goede doel en is daarmee de oudste charitatieve 

kledinginzamelaar van Nederland. 

De kledingactie is in 1967 opgericht vanuit de 

ontwikkelingsorganisatie Mensen in Nood (1961) toen 

deze begon met het inzamelen van tweedehands kleding 

voor vooral kinderen in ontwikkelingslanden. 

Na een aantal samenwerkingen met o.a. Memisa en 

Vastenaktie gaat ‘Kledingactie voor Mensen in Nood’ in 
2007 als zelfstandige stichting verder onder de naam 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. 
Sam’s verwijst naar de Bijbelse term Barmhartige 

Samaritaan en Sam-Sam. Samen ervoor zorgen dat we via 

het inzamelen van kleding mensen in rampgebieden 

kunnen helpen. 

 

Ook wij doen al jaren mee. Ook dit jaar vragen wij uw kleding te doneren op dinsdag 21 september 2021. 

U kunt uw kleding kwijt tussen 15.00-20.00 uur in het kerkportaal. Daar staan onze vrijwilligers klaar om uw 

bijdrage in ontvangst te nemen. Hartelijk dank. 

*** 

Opbrengst collecte jeugdviering  

Op 20 juni was er in de Urbanus een viering die door de jongeren werd voorbereid. Het thema was Ont-

Spanning. Er werd stilgestaan bij de vragen wat spanning brengt 

en hoe je juist kunt ontspannen. Als goede doel voor de collecte werd gekozen voor “Stop de klok”, een 

project van Plan International om miljoenen meisjes die in nood zijn door de pandemie te helpen bouwen 

aan hun toekomst. Informatie over waarvoor speciale aandacht nodig is staat natuurlijk op de website van 

Plan goed omschreven. www.planinternational.nl/stop-de-klok 

De collecte voor de Raad van Kerken heeft € 146,30 opgebracht. Hartelijk dank voor jullie/uw bijdrage. 

  

Marcel Burger, Penningmeester Raad van Kerken 

 

 
 

 

 

 
 

*** 

Dank 

Het Bruggetje dat voor u ligt, is de laatste dat door Yvette Saan wordt gemaakt. Wanderval Santos zal het 

van haar overnemen. Heel veel dank aan Yvette voor al die jaren dat ze dit Bruggetje heeft verzorgd zowel 

qua opmaak als inhoudelijk. 

Pastor Eugène Brussee   
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Misintenties voor de maand september 2021 
 

Zondag 5 september 

Herman Barlag voor overledenen van de familie Caminada-Werners, Annie v.d. Meer-Boom, overleden ouders v.d. 

Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, André Bremmers en Kitty Bremmers-

Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, Jaap v.d. Heuvel, Martien v.d. Linden. 
 

Zondag 12 september 

Herman Barlag, Geertruida Kuin-Verheul, Piet van Dijk, Riny Helsloot- de Groot, Rik Singelenberg,  

Nel Drubbel-van ’t Schip, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld,  

Wim de Gooijer, Hélène van Huizen, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Tiny Verlaan-Klarenbeek. 
 

Zondag 19 september 

Herman Barlag, Johan Berndsen, André Caminada, Ruud Oud, André Bremmer en Kitty Bremmers-Geijsler,  

Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden ouders van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, overleden ouders  

Schreurs-v.d. Wurff, voor degenen die het moeilijk hebben. 

 

Zondag 26 september 

Herman Barlag, Nel Bomars, Kees Lakerveld en Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden 
familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, Co Klarenbeek, Theo Koenders en Janny Koenders-Beukeboom, 

Jopie Jong-Beek, Jaap Balvert, Tiny de Rijk-van ’t Schip, Ria Rijntjes-Snellen, Bets de Jong-Spruijt, Bep Pilmeijer-v.d. 

Ancker, Martien v.d. Linden. 
 

 

 

Liturgie rooster september 2021  
 

Het woensdagochtendgebed is in september in de Amstelkerk. 
 

zo 5-sep 10.00 u Pastor G. van Tillo Eucharistieviering met zanggroep De Duif 

zo 12-sep 10.00 u Pastor v. Tillo/ E. Brussee Eucharistieviering met leden van koor Elckerlyc 

do 16-sep 19.30 u Deken Jongerden/ E.Brussee Eucharistie en aanbidding 

  20.00 u 1e cursusavond ‘Geloven Nu’ Cuyperskamer, pastorie 

zo 19-sep 10.00 u Pastor Brussee/Dominee Bos Oecumenische viering in de Amstelkerk 

di 21-sep 15.00 u Sam’s kledingactie  Aanleveren kleding in kerkportaal tot 20.00 u 

zo 26-sep 10.00 u Pastor Koopman Woord&Communieviering met leden van het Caeciliakoor 
 

*** 

Op je weg 

Neem de tijd om je naaste te ontmoeten op je weg 

Neem de tijd om in stilte Zijn schepping te bewonderen op je weg. 

Neem je tijd om te genieten, dankbaar te zijn op je weg. 

Neem je tijd om te bedenken dat elke nieuwe dag een gave, maar ook een opgave is op je weg. 

Neem je tijd om te kijken waar je kunt luisteren op je weg. 

Neem ook je tijd om gelukkig te zijn: door uit jezelf te treden, ruimte te geven aan de ander op je weg. 

 

Dit was het laatste Bruggetje van mijn hand. Ik heb ‘het Bruggetje’ zeven jaar geleden ontworpen als informatiebulletin, 

naast parochieblad ‘De Brug’. Ik heb het met veel plezier gedaan met als doel  u op de hoogte te brengen van wat er 

allemaal speelt in en rondom onze mooie kerk. Ik ga weer op weg en geef de ruimte aan Wanderval om er wat moois 

van te maken. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar betrokkenheid.  

Ik blijf actief als redactielid van ons RK Amstelland parochieblad ‘Spirit’, dus u kunt uw kopij blijven inleveren via 
redactie@rkamstelland.nl of mijn privé email-adres. Tot ziens in het Ouderkerkse.  

Met vriendelijke groet, Yvette Saan 


