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Samen zullen we verder gaan 
Zij aan zij zoals wordt verwacht. 

Met Jezus als onze Leidsman 
kunnen we alle problemen aan. 

 

 

 

Nr. 5 - december 2021 
 

 

Hou goed de website in de gaten voor de meest actuele coronamaatregelen 
in de kerken. www.rkamstelland.nl 
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LOCATIES RK AMSTELLAND 
 

                                           
H. AUGUSTINUS                                        DE GOEDE HERDER 

Amstelveenseweg 965                                 Van Boshuizenstraat 420       

 

Viering zaterdag 19.00 uur                          Viering zondag 10.30 uur 

Viering zondag   10.30 uur 

 

                                                      

Z. TITUS BRANDSMA                      H. URBANUS OUDERKERK 

Westelijk Halfrond 1                                 Ronde Hoep Oost 31 

 

Viering zondag 10.30 uur                          Viering zondag 10.00 uur 

 

 H. GEEST/ URBANUS BOVENKERK 

                  Noorddammerlaan 124 

 

Viering zondag 10.30 uur    

Vieringen tijdelijk in de Bovenzaal  

van wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3 
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 WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
 
 
Van maandag t/m vrijdag open voor het  
opsteken van een kaarsje of gebed                       
     10.00 - 16.00  uur  Goede Herder Kerk  
 
     09.00 - 17.00 uur                                     Torenkapel Bovenkerk 
 
MAANDAG 
 
 
DINSDAG 
Eucharistieviering 1e dinsdag vd maand   09.30 uur Goede Herder 
Viering van Woord & Gebed 10.00 uur Titus Brandsma 
 
WOENSDAG 
Ochtendgebed                      08.45 uur   Urbanus Ouderkerk 
Het oecumenisch ochtendgebed start om 8.45u. op woensdagochtend. In 
de even maanden in de St. Urbanus kerk en in de oneven maanden in de 
Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel. Inloop vanaf 08.30 uur. 
 
Ochtendgebed                      09.30 uur Goede Herder 
Viering in de Torenkapel       09.30 uur Geest/Urbanus 

Eucharistieviering in Zorgcentrum Theresia 

Eucharistieviering                                       Zorgcentrum Theresia 
In zorgcentrum Theresia, Theresiastraat 312, Ouderkerk aan de Amstel 
wordt elke 2e en 4e woensdag van de maand een Eucharistieviering 
gehouden voor bewoners en geïnteresseerden Voorganger is Pastor Van 
Tillo. 
 
DONDERDAG 
Bridge    Goede Herder 
Eucharistieviering met stille aanbidding                Urbanus Ouderkerk 
Iedere derde donderdag van de maand is er in de Urbanuskerk een 
eucharistieviering om 19.30u. met stille aanbidding. Na ongeveer een 
kwartier wordt deze aanbidding afgesloten met een lied, een gebed en 
aansluitend de zegen met het Allerheiligste. 
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VRIJDAG 
Eucharistieviering 1e vrijdag vd maand 09.15 uur Augustinus 
Bridge/Soos    Goede Herder 
Eucharistieviering 1e en 3e vrijdag 09.00 uur Titus Brandsma 
Viering Woord & Communie 2e en 4e vr. 09.00 uur Titus Brandsma 
 
ZATERDAG 
Bijeenkomst T.A.E.B.(spreekbeurt Engels)             Goede Herder 
Kroatische Parochie                          17.30-20.00 uur Goede Herder 
Viering Eritrese Gemeenschap         07.00-13.00 uur Augustinus 
 
 
ZONDAG 
Minahase Bijeenkomsten                 13.30-19.00 uur Goede Herder 
Katholieken uit Indonesia 1e zon vd mnd    13.00 uur Titus Brandsma 
Katholieken Filippijnen     2e zon vd mnd 14.00 uur Titus Brandsma 
Christenen uit India          3e zon vd mnd 16.00 uur Titus Brandsma 
Libanese Katholieken      4e zon vd mnd    13.00 uur Titus Brandsma 

 

                                                                        
 

KOMENDE ACTIVITEITEN 
 

Uitgebreide informatie over genoemde activiteiten vindt u in het 
parochieblad Spirit. 
 
 
 

                  

  



5 

 

H. Geest/Urbanus Bovenkerk 
In de kassen van het voormalig Life & Garden aan de Handweg 121 te 
Amstelveen worden vanaf zaterdag 27 november 2021 uitsluitend voor 
het goede doel Kerstbomen en Kerststukken verkocht. 

De Lions Club Amstelveen verkoopt Kerstbomen voor Hospice 
Amsteloever dat op het braakliggende terrein Lindenlaan 315 dient te 
komen. Helponsuitdebrand.com verkoopt Kerststukken voor de herbouw 
van de St. Urbanuskerk. 

We maken het dit jaar extra gezellig met in de weekeinden livemuziek, 
workshops en optredens. Bij de gezellige kerstsfeer mag natuurlijk een 
warme chocomel of glühwein niet ontbreken. 

Bedrijven en instellingen kunnen contact opnemen met Chris van den 
Helder om een blikvanger van een Kerststuk te bestellen; telefoon 06-
27886966 of e-mail chocolade@helponsuitdebrand.com. Neem voor 
vragen over kerstbomen contact op met Paul Jongerius, telefoon 06-
16418702. 

Dagelijks van 10:00 – 17:00 uur, zondags van 11:00 – 17:00 uur. 
Laatste verkoopdag is zondag 19 december 2021. 

 

‘WRITE FOR RIGHTS”AMNESTY INTERNATIONAL 

De advent staat haast voor de deur. In deze donkere dagen in de 
aanloop naar Kerstmis hebben we als vanzelf behoefte aan meer licht. 
En we kunnen een lichtje aansteken, of een lichtje zijn voor een ander, 
met deze kerstproducten van Amnesty International. 
 

• Kaarsen 
Zeg Amnesty, en mensen zullen meteen aan het logo met de kaars 
denken. Kaarsen zijn dan ook wel het minste wat je in de webwinkel van 
Amnesty kunt verwachten. Deze kaarsen-met-een-boodschap hebben 
originele ontwerpen en verbeelden de boodschap van Amnesty. Naast de 
kaarsen met het vertrouwde logo is er een ruim assortiment aan leuke 
decoratieve lichtjes. Ze geven licht in donkere dagen, direct of indirect, 
want elke aankoop draagt bij aan de steun tegen onrecht. 

https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/koop-kerstbomen-voor-hospice-amstelveen/
https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/koop-kerstbomen-voor-hospice-amstelveen/
https://www.helponsuitdebrand.com/fondswerving2/
https://www.helponsuitdebrand.com/fondswerving2/
mailto:chocolade@helponsuitdebrand.com
https://www.urbanusbovenkerk.nl/2021/11/19/aktie-write-for-rightsamnesty-international-10-december/
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• Kerstkaartenactie 
Een hart onder de riem. Laten weten dat je aan iemand denkt. Niets dan 
het allerbeste voor het nieuwe jaar. Met iets simpels als het sturen van 
Kerstkaarten blijven we dicht bij de mensen om wie we geven. Bij 
Amnesty International kent men als geen ander de kracht van post en het 
positieve effect dat dit een ander brengen kan. Kaarten met afbeeldingen 
van Dick Bruna, een traditioneel kersttafereel of nog veel meer. En via de 
aankoop van deze kaarten helpt u mee om ernstige schendingen van 
mensenrechten wereldwijd te helpen voorkomen.    

 

• Kerstpakketten 
Ook voor kerstpakketten vol eerlijke producten, Fair Trade armbanden of 
kleurrijke kinderboeken, agenda’s, koffiebekers… en nog veel meer: van 
deze collectie vrolijkt iedereen op! 
Voor de artikelen, zie de Amnesty International webshop. 

 

Dinsdag 21 december - Bijbelwerkplaats            Urbanus Ouderkerk 
De Bijbelwerkplaats is een project waarvan het initiatief ligt bij de 
protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk, maar staat 
uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden. We praten met elkaar over 
de Bijbel. Heeft deze ons nog iets te zeggen in deze tijd? Geeft de Bijbel 
antwoord op vragen, die bij ons opkomen als we naar het journaal kijken? 
Kan iemand mij helpen om de Bijbel beter te begrijpen? De eerst 
volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 december van 20.00u. tot 21.30u. 
in het gebouw Amstelstroom, Kerstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel. 
Meer informatie bij Martin de Boer, mcdeb@panet.nl. 
 
Woensdag 22 december  - 10.00 uur           Titus Brandsma 
Bijbelgroep ‘Ouderen rond de Schrift’ o.l.v. diaken Paul Koopman 
 
 
Kerststal      H. Geest/Urbanus 
Vrijwilligers gaan in december 2021 de buiten-kerststal plaatsen bij de St. 
Urbanuskerk. Gelukkig is er een mooie plek gevonden om de prachtige 
kerststal ondanks de herbouw buiten te plaatsen. 
De nieuwe buiten kerststal werd door bewoners geschonken met de 
opbrengst van een Historische dag in Bovenkerk aan de Stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. De stal en de omgeving worden 
in kerststemming gebracht met versiering en verlichting.  

https://webshop.amnesty.nl/
mailto:mcdeb@panet.nl
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Of er nog een kerstverhaal met en door de kinderen verteld en gespeeld 
zal worden, is op dit moment nog niet zeker.  
Het is de moeite waard om bij de stal te komen kijken.  
Alle bewoners zijn van harte welkom. 
           

Geloven Nu 

Geloven nu is bedoeld om mensen in gesprek te brengen over hun eigen 
leven en ideeën aan de hand van Bijbelverhalen. Het is een mogelijkheid 
om op een nieuwe manier met elkaar over het geloof te spreken. Het doel 
is niet onderricht, maar ontmoeting. Een ontmoeting waarin ieder die dat 
wil, aan bod kan komen en waarin er goed naar elkaar geluisterd wordt. 
Wat er in de groep gezegd wordt, wordt niet verder naar buiten 
gebracht. De bijeenkomsten zijn de tweede donderdag in de maand met 
uitzondering van december. We komen om 20.00u. bij elkaar in de 
Cuyperskamer op de pastorie.  Meer informatie bij Trudy de Ruiter-
Jansen,  ggmderuiter@hotmail.com. 
 
 

KERSTVIERINGEN RK AMSTELLAND 
Let op; verplicht aanmelden voor de kerstvieringen – zie websites 

 

Kinderkerstvieringen 
 
Zondag 19 december   16.00 uur Augustinus 
Vrijdag 24 december  19.00 uur Urbanus Ouderkerk 
 
 
Vrijdagavond 24 december - nachtmis 
Voorgangers: 
Deken Bakker    LIVESTREAM   20.00 uur Augustinus 
Deken Bakker  22.00 uur Augustinus 
Pastor Adolfs  19.00 uur H. Geest/Urbanus 
Pastor Adolfs  22.00 uur H. Geest/Urbanus 
Pastor Koot / Pastor Broersen  21.00 uur Goede Herder 
Pastor Van Tillo/pastoor Brussee 22.00 uur Urbanus Ouderkerk    
Deken Jongerden/pastor Koopman 21.00 uur Titus Brandsma                       
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Zaterdag 25 december 1e Kerstdag 
Voorgangers: 
Deken Bakker 10.30 uur Augustinus 
Deken Jongerden 10.30 uur H. Geest/Urbanus 
Pastor Koot 10.30 uur Goede Herder 
Pastor Adolfs/pastor Brussee 10.00 uur Urbanus Ouderkerk 
Pastor Van Tillo/pastor Koopman 10.15 uur Titus Brandsma 
 
 
Zondag 26 december 2e Kerstdag 
Voorgangers: 
Pastoor Klawer 10.30 uur Augustinus 
Pastor Adolfs 10.30 uur H. Geest/Urbanus 
Pastor Koot 10.30 uur Goede Herder 
Pastor Van Tillo 10.00 uur Urbanus Ouderkerk  
Deken Bakker/pastor Koopman 10.15 uur Titus Brandsma 
 
 
Vrijdag 31 december Oudejaarsavond  
Voorgangers: 
Pastor Adolfs 17.00 uur H. Geest/Urbanus 
Deken Jongerden 17.00 uur Goede Herder 
Pastor Brussee/dominee Bos 17.00 uur Urbanus Ouderkerk 
            (oecumenische viering) 
Pastor Koopman 09.00 uur Titus Brandsma 
 
 
Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag 
Voorganger 
Deken Bakker 19.00 uur Augustinus  
 
 

WIJ WENSEN U ALLEN 

GEZEGENDE KERSTDAGEN            

 


