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14 sep 2022 Kruisverheffing  

 

Ik vertel iedereen dat Christus aan het kruis gestorven is. 

Joden ergeren zich daaraan, want zij willen wonderen zien 

als bewijs van Gods macht. Grieken vinden het onzin, want 

voor hen telt alleen menselijke wijsheid.  

Maar voor ons, christenen, is de dood van Christus het 

bewijs van Gods wijsheid en macht. Alle mensen die door God 

uitgekozen zijn, Joden en niet-Joden, geloven dat.  

Onze boodschap klinkt misschien dom en zwak.  

Maar die boodschap komt van God, en God is wijzer en sterker 

dan mensen. 

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1.23 
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Diaconale collecte voor de Voedselbank op 11 september a.s.

 
Amstelveen: www.voedselbankamstelveen.nl 

Postadres: Rupel 22, 1186 LC Amstelveen 

Bezoekadres: Landtong 2 ("De Olmenhof") 

1186 GP Amstelveen (Noord-Holland) 

Telefoon: 06-45679039 / 06-21654365 

E-mail: voedselbankamstelveen@gmail.com 

 

Diemen: www.voedselbank-diemen.nl 

Postadres: Waterkant 11 1112 RA Diemen 

Bezoekadres: Landlust 1 

1111 HP Diemen (Noord-Holland) 

Telefoon: 06 8353 0472 

E-mail: diemenvoedselbank@gmail.com 

 

 
 

De individuele hulpverlening vanuit uw 
PCI neemt sterk toe en gelijktijdig is er 

ook sprake van een toename van het 

aantal huishoudens dat een beroep 
moet doen op Voedselbank 

ondersteuning. 

Op 11 september a.s.  zal er een 
diaconale collecte worden gehouden ter 

ondersteuning van de Voedselbank 

waarmee de Voedselbanken van 

Amstelveen en Diemen (voor de 
gemeente en locatie Ouderkerk) zullen 

worden ondersteund. 

In Ouderkerk kan er ook in natura 
worden bijgedragen en in dat geval zijn 

de navolgende artikelen zeer gewenst: 

olie (olijf- en zonnebloem), suiker, rijst, 
houdbare melk, chocomelk, 

dierenvoedsel, afwasmiddel, handzeep) 

maar ook andere artikelen zijn welkom. 

Maar met geld zijn ontbrekende zaken 
te koop dus uw bijdrage op de schaal 

wordt ook zeer gewaardeerd.  

Wij bevelen deze collecte van harte bij u 
aan.  

Werkgroep Caritas, Nico van Wieringen 

 

Stichting Promotie Ouder-Amstel	en Ouderkerk Concert	nodigt je graag uit voor 
Jazz aan de Amstel in de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel. 

Big Band the Swingmasters zullen je Zondag 25 September ,vanaf 15:00 een uur lang 
vermaken met hun heerlijke muziek. Niet voor niets zit de term ‘swing’ in de naam van deze 
bigband. Door de keuzes van de nummers die vol overgave en enthousiasme gespeeld 
worden door de bandleden, ieder met passie voor hun eigen instrument én het samenspel, 
lukt het niemand om stil te blijven zitten. En waarom zou je ook!? Voetjes van de vloer kan 
en mag altijd. Na het concert (rond 16:00) kunt u genieten van een hapje en een drankje. 

Kaartverkoop kan online of bij Bakker Out voor €15,-. Op de dag zelf kan een kaartje aan 
de deur worden gekocht voor €15,-
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Bijbelwerkplaats 2022 – 2023 
 

Op dinsdag 27 september gaat de 

Bijbelwerkplaats weer van start.  

De Bijbelwerkplaats is een project 

van de Raad van Kerken te 

Ouderkerk en dus een oecumenische 

aangelegenheid.  

Met de naam ‘werkplaats’ geven we 

de werkwijze en sfeer aan. Zoals in 

een workshop word je uitgedaagd om 

over de tekst mee te denken en mee 

te praten. De Bijbelwerkplaats is 

bedoeld voor nieuwsgierige mensen 

die wat dieper willen graven in zowel 

de historische oorsprong als het 

theologische gedachtengoed van de 

Bijbel. 

 

De Bijbelwerkplaats komt elke derde 

of vierde dinsdag van de maand 

bijeen. Vooraf krijgen deelnemers 

een herinneringsmailtje van 

ondergetekende. Dit wordt vergezeld 

door een bijlage met een inleiding op 

het onderdeel dat we gaan bespreken. 

Dit seizoen richten we onze aandacht 

opnieuw op onderdelen uit het 

evangelie van Johannes. Eerdere 

deelname is geen vereiste voor 

deelname in het nieuwe seizoen. 

Plaats: ‘Amstelstroom’, 

Kerkstraat 12, Ouderkerk 

aan de Amstel 

Tijd: 20:00 – 21:30 uur 

Wanneer: vierde dinsdag 

van de maand, soms de 

derde dinsdag 

Data dit najaar:  

27 september, 25 oktober, 

22 november, 20 december. 

Leider:  

Martin de Boer, oud-

hoogleraar Nieuwe 

Testament aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam.  

Hij houdt zich nu vooral 

bezig met een commentaar 

op, jawel, het evangelie van 

Johannes.   

Je kunt hem voor 27 

september laten weten dat je 

van plan bent om mee te 

doen.  

 

Als je nog vragen hebt neem 

dan gerust contact met hem 

op: Martin de Boer.  

Email: mcdeb@planet.nl  

Tel. 0681290101). 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

30 Oktober 2022 – 15.00 uur – In de Sint Urbanus!  

Als een van de weinige operettegezelschappen die ons land 

nog rijk is, presenteert de Gooise Operette op 30 Oktober 2022 

in onze Sint Urbanus een sprankelende productie, waarbij u 

kunt gaan genieten van de héérlijke wereld van de operette als 

muziektheatervorm.  

Op het programma staat de eenakter “Trial by Jury”. Het is een 

korte theaterproductie, gezongen in de Nederlandse taal, 

waardoor alle grappen en intriges (ook door de jeugd) goed te 

volgen zijn. Het koor bemoeit zich als jury en journalisten met 

een rechtszaak, geleid door een niet al te nuchtere rechter.  

De kwestie gaat over liefde en overspel, met aan het einde natuurlijk…Geluk! 

In het voorprogramma presenteert de Gooise Operette muzikale highlights uit het operetterepertoire van de 

componisten Gilbert & Sullivan. Deels Engels en deels Nederlands gezongen. 

De Gooise Operette garandeert u een heerlijke voorstelling die u niet wilt missen!  

Kaartverkoop kan online of bij Bakker Out voor €15,-. Op de dag zelf kan een kaartje aan de deur worden 

gekocht voor €15,-.          
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Thema: Duurzaam duurt het langst 
 

Onze Sint Urbanus doet op zondag 11 september 2022 

voor de 20e keer mee aan de Open Monumentendag. 

 

Monument - RK Sint-Urbanuskerk: 

In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld. De parochie 

groeide snel en men besloot een kerk te bouwen. Voor de bouw van de neo-

gothische kruisbasiliek kerk werd de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-

1921) aangetrokken, die het hernieuwde katholieke leven in Nederland vorm gaf 

in vele kerken in neogotische stijl. De nieuwe kerk werd in 1867 in gebruik 

genomen. De parochie bezit een aantal fraaie liturgische voorwerpen, ook uit de 

tijd van de geheime bijeenkomsten in boerderij Vredebest. 

 In 2017 bestond de kerk 150 jaar en ter voorbereiding van dit jubileum is de 

kerk gerestaureerd. In het priesterkoor zijn de muur- en plafondschilderingen 

ontdaan van de laag kalk die in de jaren 1960 was aangebracht. In het plafond is 

nu weer een rozet te zien met het Lam Gods. Op de vloer is een mozaïek te zien 

in de vorm van de Geuzenvlag. Door deze “met voeten te treden” worden de HH. 

Martelaren van Gorcum vereerd. 

In de kerk bevindt zich het unieke orgel van de beroemde Jacob Vollebregt. De 

neogotische kas en de balustrade van het oxaal (= scheidingswand tussen kerk 

en koor) zijn ontworpen door P.J.H. Cuypers. Het sobere neogotische orgelfront, 

dat afwijkt van alle andere door Vollebregt gehanteerde fronttypes, is 

ontworpen door de architect. Het front is aangepast aan het rozetraam waarin 

de H. Caecilia spelend op een orgelpositief is afgebeeld. 

 

De kerk zal open zijn van 12.00 u . tot ong. 16.00 u. 
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Parochiële Startviering 

Verbinden en vernieuwen 

 

Zondag 11 September 2022 
Sint Urbanus 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Aansluitend zullen we koffie/thee drinken met 
daarbij iets lekkers, als het lukt in de tuin. 

Via deze weg dan ook de oproep om taarten te 
bakken voor die zondag! 

Komt allen! 
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Misintenties voor de maand september 2022 

  

Zondag 4 september 

Annie van Tol-Houtkamp, Alie van der Maarel-van Winden, Ad Compier, Ben v.d. Meer, 

Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, An de Koning,  

Ben v.d. Meer, Annie v.d. Meer-Boom, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk,  

overleden ouders Boom-Driehuis, Bep Kooijman-Soddemann. 

 

Zondag 11 september  

Annie van Tol-Houtkamp, Alie van der Maarel-van Winden,  

Nico Helsloot en 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, Gijsbertus Keizer en Margaretha 

Keizer-Schalkwijk, Joop en Bets de Jong, Gerard en Maaike de Jong, Hélène van Huizen,  

overleden familie Kouwenhoven-Bomars, overleden familie Vestering-Knijn.  

 

Zondag18 september 

Annie van Tol-Houtkamp. 

Overleden ouders van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Co Klarenbeek,  

overleden familie Scheurs-v.d.Wurff, Martien v.d. Linden, overleden ouders Meijer-Baars, Wim Dorrestein,  

Theo de Koning, Ruud Oud, Ad Compier. 

 

Zondag 25 september 

Annie van Tol-Houtkamp, 

Ria de Kwant-Drubbel, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek en Gerrie en Sannie van Beek, 

Luc Landgraf, Pieter Peters, Johan Berndsen, Ben Berndsen. 

 

Liturgierooster September 2022 

 

Het Woensdagochtendgebed is in September in de Amstelkerk Van 8.45 u. tot 9.05 u.       

zo 4-Sep 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord&Communie Jeugdkoor Urbanissimo 

zo 11-Sep 10.00 uur 

Deken Jongerden/ E. 

Brussee Eucharistie Startzondag; Caeciliakoor en koor Elckerlyc 

do 15-Sep 09.30 uur 

Deken Jongerden/ E. 

Brussee Eucharistie Eucharistie en aanbidding 

zo 18-Sep 10.00 uur 

pastor Brussee/ 

dominee Bos Woord&Gebed Caecilia 

zo 25-Sep 10.00 uur Liturgische werkgroep Woord&Gebed Samenzang 

 

Als u niet in de Mis aanwezig kunt zijn en toch iets wilt bijdragen aan de 

collecte kunt u dat doen via de Bankrekening van de Sint Urbanuskerk:  

NL61 RABO 0351 8018 55 of via de Tikkie-app.  

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 


