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Amstelveen, 18 september 2018 

Beste Bovenkerkers, 

Zaterdag 15 september was een zwarte dag. De dag waarop uw prachtige Urbanuskerk, én icoon 

van Bovenkerk door brand deels verwoest is. Een verschrikkelijke gebeurtenis. Voor u en alle  

Amstelveners. Vooral het schip van de kerk heeft veel te lijden gehad. Gelukkig is de toren behou-

den gebleven. De brandweer heeft daar veel goed werk voor geleverd.  

Wij, het college van B&W, vinden het vreselijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Juist nadat de kerk 

de afgelopen jaren helemaal gerenoveerd was. Zowel zaterdag als zondag zijn leden van het colle-

ge naar Bovenkerk gekomen om hun medeleven te tonen en met aangeslagen inwoners te spreken 

over deze trieste gebeurtenis. De burgemeester kwam eerder terug van een weekend weg en sprak 

maandag met het kerkbestuur en met leden van het wijkplatform, waar hij een pleidooi heeft ge-

houden voor renovatie van de kerk. Daar moeten we ons met elkaar sterk voor maken. We hebben 

afgesproken om nauw contact met het kerkbestuur en het wijkplatform te houden, en elkaar waar 

mogelijk te helpen.  

Momenteel werken mensen hard om het gebied rondom de kerk veilig te maken. Zo worden de 

kopgevels stabiel gemaakt en worden losse dakpannen vastgezet of verwijderd. Zodra het gebied 

veilig is, kunnen de bewoners van de nabijgelegen bungalow weer terugkeren naar hun woning. We 

vertrouwen erop dat dit snel gaat gebeuren.  

Om met name in de avond en nacht de veiligheid in en om de kerk te kunnen waarborgen, lopen er 

sinds maandagavond beveiligers rond. We vertrouwen erop dat dit zorgt voor rust in de wijk en het 

houdt nieuwsgierige mensen weg van de kerk.  

Naast het werken aan de veiligheid rondom de kerk start er binnenkort een onafhankelijk onder-

zoek naar de bestrijding van de brand. Hoewel er wat vragen zijn rondom het begin van de bestrij-

ding van de brand, kunnen we stellen dat de brandweer snel ter plaatse was en met hart en ziel 

heeft gewerkt om zoveel mogelijk van de kerk te redden. Door hun enorme inzet heeft Amstelveen 

de toren van een van haar grootste iconen kunnen behouden. We zijn hen daar allemaal zeer 

dankbaar voor.   

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, 

de secretaris, de burgemeester, 

Bert Winthorst Bas Eenhoorn 

Wat een ramp is ons allen afgelopen 
zaterdagavond in Bovenkerk 
overkomen.
Daar zijn geen woorden voor. Een kerk, 
en ook met name, de toren, als baken 
voor velen in Bovenkerk stond in brand.
Wat is er gevochten door de brandweer 
om in ieder geval de toren te behouden. 
En dat is gelukt! Voor de kerk is het 
minder goed afgelopen. Het dak is 
eraf. Kijkende vanuit de kerk, kijk je nu 
zomaar de blauwe lucht in.
Mijn meeleven gaat uit naar alle 
betrokkenen, parochianen, vrijwilligers 
en Bovenkerkers. Dit alles houdt ons 
allen enorm bezig. Ik ga er vanuit 
dat een tweede restauratie gaat 
plaatsvinden. Maar voor nu wens 
ik ons allen, mede namens het 
parochiebestuur van de parochie RK 
Amstelland, sterkte, kracht en wijsheid 
en moed.
Vrede en alle goeds
Pastoor Eugène Jongerden

Stichting Vrienden van de Bovenkerkse 
Urbanus. Net als iedereen waren wij 
zeer aangeslagen door de hevige brand 
van afgelopen zaterdag. Wij hebben 
met eigen ogen gezien hoe na jaren 
van inzet van vrijwilligers, na zes jaar 
renovatie en nu na ruim twee jaar in 
gebruik te zijn geweest, onze Urbanus 
weer ‘buiten dienst’ is. Waar wij blij 
mee zijn is dat de brandweer na veel 
inspanning er in is geslaagd dat de 
Urbanustoren nog fier overeind staat en 
dat de klok en de klokken zelfs tijdens 
de brand hun werk bleven doen. Wij 
vonden dit een hoopvol teken, de tijd is 
nog niet voorbij dat onze Urbanus stopt! 
Daarbij wat ons betreft een verdiende 
pluim aan deze brandweerlieden.
Nu moeten wij verder; de Stichting 
Vrienden heeft een agenda die gevuld 
is met tientallen evenementen tot 
eind 2019. Hoe los je dat op als je 
de Urbanus voorlopig mist, dat is nu 
even ons grote dilemma. Tijdens de 
restauratie tussen 2010 en 2016, toen 
wij ook noodgedwongen de Urbanus 
moesten verlaten, hebben wij natuurlijk 
ervaring opgedaan. Daarvan hebben 
we geleerd om te improviseren en 
dat gaan wij weer doen. Wij proberen 
alternatieven te vinden voor bepaalde 

evenementen. Wij zullen daarover extra 
informatie geven in onze nieuwsbrieven. 
Ook ons secretariaat is bereikbaar en 
via onze website kunt u alle informatie 
volgen. Wij hopen en rekenen op al 
onze donateurs en sponsors met een 
5-jarige overeenkomst, dat zij ons werk
zullen blijven steunen, tenslotte willen
wij hetzelfde wat wij allemaal denken
en hopen: ‘onze Urbanus moet weer
terug komen’. Gelukkig is de Urbanus
verzekerd, maar dat neemt niet weg
dat er allerlei zaken overblijven die toch
extra geld vragen. En wij weten nog
niet wat er van de rest van de kerk nog
bruikbaar is.
Voor ons staat nu al vast wat wij willen:
samen met u allen de kerk weer
opbouwen tot iets moois.

Dus vragen wij u: 
— Help ons uit de brand.- 

Een (landelijke) actie staat al in de 
steigers en deze zal eerdaags van start 
gaan.

Met hartelijke groeten,

Clem Venne (voorzitter Stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus) 

www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl 
email: vriendbov.urbanus©gemail.com
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Beste bewoners van Bovenkerk, 
beste Bovenkerkers.
Zaterdag begin van de avond liep 
mijn telefoon vol met berichten. Mijn 
eerste gedachten waren het kan 
niet waar zijn, onze kerk is de Parel 
aan de Poel die er al meer dan 130 
jaar onverwoestbaar staat. Maar bij 
binnenrijden van ons dorp kon ik 
er niet meer omheen: de vlammen 
kwamen al uit het dak en kreeg ik door 
dat wij als dorpsgemeenschap deze 
zaterdagavond nooit meer zouden 
vergeten. Gelukkig was het al gauw 
duidelijk dat er geen slachtoffers waren 
gevallen, als geluk bij een ongeluk. 
Zaterdagavond was een spannende 
avond voor onze hele gemeenschap, 
het was spannend voor vele mensen 
die hun eigen huis niet meer in 
mochten, of voor alle vrijwilligers die 
jaren bezig waren geweest om de 
restauratie te voltooien, spannend voor 
de fantastische brandweer die bezig 
was om zoveel mogelijk van onze 
kerk te redden, spannend voor alle 
parochianen die al hun lief en leed in 
de kerk hebben gedeeld. En zo kan ik 
nog wel even doorgaan maar naast de 
enorme ramp die ons dorp overkwam 
zag ik ook iets heel moois.
Ik zag een ongelooflijke mooie 
gemeenschap van mensen die 
elkaar troosten, die naar elkaar 
luisterden, die voor elkaar zorgden, 
die met elkaar deze ongelooflijke klap 
gezamenlijk aan het verwerken waren. 
Parochianen en niet parochianen, 
Bovenkerkers samen, want de kerk is 
na de restauratie een plek voor alle 
Bovenkerkers.
Zondag in een bomvol 
Noorddamcentrum kon je het verdriet 

voelen maar ook de hoop, omdat de 
paaskaars nog rechtop stond in de 
verbrande kerk, hoop om de kerk te 
kunnen opbouwen omdat de toren is 
blijven staan.
De zondag ging verder, duizenden 
mensen die kwamen kijken, uiteraard 
de echte ramptoeristen maar 
belangrijker ook de vele mensen uit 
Amstelveen en omgeving die ook 
zagen dat hun Parel aan de Poel op 
wankelen had gestaan dat bevestigde 
ook dat de Urbanuskerk een warme 
plek aan de Poel is voor iedere 
Amstelvener.
Het NDC was opeens niet alleen een 
ontmoetingsplaats maar ook een 
crisiscentrum voor het kerkbestuur, 
de gemeente/hulpverleners en het 
bewonersplatform. Ik ben trots hoe 
wij dit gezamenlijk hebben opgepakt. 
Maar vooral complimenten aan het 
kerkbestuur die niet bij de pakken is 
neer gaan zitten maar aan de slag 
is gegaan vanaf het eerste uur. De 
hulpverleners die echt fantastisch werk 
hebben gedaan. Het college dat steeds 
aanwezig of beschikbaar was om ons 
te ondersteunen en te troosten. De 
rust bij de bewoners die niet in hun 
huis konden, en ik ben trots op het 
team van het NDC en het bestuur van 
het platform dat wij het kerkbestuur 
en dorpsbewoners hebben kunnen 
ondersteunen in deze moeilijke tijden. 
Ik weet zeker dat deze samenwerking 
moet gaan leiden tot iets moois... het 
terug brengen van het hart in ons dorp, 
het herstellen van de Parel aan de 
Poel, onze Urbanuskerk.
Zoals u kunt lezen in deze bijlage 
kunnen wij, alle dorpsbewoners en 
verenigingen van Bovenkerk, de 

kerk helpen door de vrienden van de 
Urbanus financieel te ondersteunen 
onder het motto ‘help ons uit de brand’. 
Hou de communicatie hierover de 
komende dagen in de gaten.
Het was een ramp weekend dat we 
nooit meer zullen vergeten maar we 
gaan er weer met zijn allen tegenaan 
want Samen zijn wij Bovenkerk en 
Bovenkerk zijn wij samen. Namens 
Bestuur Bewonersplatform, Rob van 
den Helder

HISTORIE EN    
          BOVENKERK

Bovenkerk PAREL AAN DE POEL 
na 15 september ‘18. Wat een 
verschrikkelijke dag voor ons dorp. 
Na vele prachtige evenementen nu 
iets heel anders in ons dorp: een 
regelrechte ramp. Wij moeten met 
elkaar weer een uitweg zoeken en 
deze ramp een plekje in ons leven 
geven. Maar na de brand blijkt maar 
weer dat we ook sterk zijn en verder 
willen. Er wordt alweer door veel 
mensen gewerkt aan de opbouw. 
Ook hebben we veel aanbiedingen 
van mensen die daadwerkelijk willen 
hebben op een of andere manier. 
Het bewonersplatform werkt aan een 
plan hoe we met alle verenigingen en 
belangstellenden kunnen helpen aan 
de wederopbouw van onze prachtige 
kerk. Op onze website www.bovenkerk.
info en via andere kanalen houden we 
u op de hoogte.

Namens de evenementen commissie, 
Chris van den Helder


