
UITNODIGING FEEST PATER AMBRO BAKKER 29 JANUARI 

Je geeft het hem niet maar Deken Ambro Bakker, pastoor van onze Augustinuskerk is 

deze maand 80 jaar geworden. Met deze leeftijd heeft hij “het meer dan verdiend” om 

met emeritaat te gaan. Hij zal stoppen met het bestuurlijke werk, maar wenst nog gewoon 

betrokken te blijven. Zo blijft hij voorgaan in vieringen en in de pastorie wonen. 

Pater Bakker is 14 jaar pastoor geweest in onze Augustinus parochie.  

Echter, het is een dubbelfeest want ook zijn 50-jarig (!) priesterschap komt aan bod. Een 

mijlpaal die drie jaar geleden al bereikt werd maar door corona niet gevierd kon worden.   

Dus voldoende reden voor een groots feest.  

Wij nodigen een ieder uit op zondag 29 januari om het mee te vieren. Te beginnen met 

een feestelijke viering om 10.30 uur met medewerking van alle koren. Na afloop zullen er 

koffie, thee en broodjes zijn en in de middag festiviteiten als dank voor Ambro’s grote 

inzet. Voor een bijdrage aan een cadeau: zie het Augustinus Nieuws of op de web-site.  

We maken er een mooi feest van!                                                                

De Locatieraad 
 

VOORTGANG WERKGROEP “AUGUSTINUS OPEN”  

Afgelopen 9 oktober waren we met velen verbijsterd over de mededeling van het 

regionale Parochiebestuur Amstelland (PB) dat onze Augustinuskerk gaat sluiten. Toen in 

2014 de kerken in onze regio fuseerden tot de parochie Amstelland, was er een afspraak 

met de toenmalige Bisschop dat de Augustinus de centrale kerk en Urbanus Bovenkerk 

de ondersteunende kerk zou worden. De overige kerken zouden op termijn sluiten.  

Natuurlijk is de wereld sindsdien veranderd. Denk daarbij aan de impact van corona en de 

herbouw van de Urbanus Bovenkerk met hedendaagse voorzieningen. Maar rechtvaardigt 

dat de sluiting van onze Augustinus? Wat heeft het Parochiebestuur doen besluiten om 

een draai van bijna 180-graden te maken?  

Een aantal oud-kerkbestuurders en verontruste parochianen zijn een werkgroep gestart 

met de naam “Augustinus Open”. Daarmee is het doel van deze werkgroep duidelijk. De 

werkgroep heeft als eerste het besluitvormingsproces van het Parochiebestuur getoetst. 

Het Bisdom heeft een procedure voorgeschreven bij sluiting van kerken. Hierbij moeten 

aspecten zoals economisch, gemeenschapsvorming en ligging worden meegewogen. 

Heeft het Parochiebestuur dit zorgvuldig gedaan? Nee, is onze eerste conclusie.  

Intussen heeft de Bisschop op onze vraag hierover bevestigd dat de procedure gevolgd 

dient te worden. Bovendien heeft de Locatieraad Augustinus het Parochiebestuur 

medegedeeld dat zolang onduidelijkheid is over het besluitvormingsproces, zij niet langer 

meewerkt aan het reeds ingezette proces rondom de verkoop van onze kerk.  

De werkgroep heeft aanvullende informatie gevraagd. Zodra die wordt ontvangen zullen 

we de dialoog aangaan. Hierbij niet alleen economisch, maar ook vanuit de pastorale 

invalshoek. Met het Parochiebestuur Amstelland en zonodig met het Bisdom.  

We wensen dat we nog jaren Kerst mogen vieren in onze mooie kerk. Zalig Kerstfeest. 

              Angelo Vergeer, Carole Bertelsmann, Heleen Horsten,  

                                            Ralph Ferouge en Jacques Hylkema 

 

     GEÏNFORMEERD BLIJVEN? 

     Wilt u geïnformeerd blijven, schrijft u dan in voor de digitale  

     Augustinus Nieuws-Flits via AugustinusOpen@gmail.com 

 

     Ideeën of wilt u meewerken? Kan ook via dit emailadres.  
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