
Voortbestaan Sint Urbanusparochie in Duivendrecht en de toekomst van 
pastorie en kerkgebouw. Rijksstraatweg 230-232 

Er gaan geruchten dat de R.K. Sint Urbanus in gevaarlijk vaarwater terecht dreigt te komen. Officieel is nog 

niets bekend. De parochie maakt deel uit van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus, dat de 

katholieke gemeenschappen omvat van Amsterdam Oost, Amsterdam Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. 

Samenwerkende parochies: 

▪ St. Petrus’  Banden (Diemen) 
▪ De Graankorrel (Amsterdam Zuidoost) 
▪ Anna, Bonifatius, Gerardus Majella – ABG (Amsterdam Oost) 
▪ Martelaren van Gorkum (Amsterdam Oost) 
▪ St. Urbanus (Duivendrecht) 
▪  

 
 

 

De lokale parochies in het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor het besturen van de lokale 
parochie zoals met de organisatie van de activiteiten en het ordentelijk beheer van gebouwen en 
middelen. De leden van het samenwerkingsverband,  die formeel door het bisdom zijn aangesteld, zijn 
voor het bisdom aanspreekpunt en  dragen de bestuurdersaansprakelijkheid. Elke parochie in het 
samenwerkingsverband is  met twee bestuursleden in het overkoepelende bestuur vertegenwoordigd en 
die behartigen daar zowel de lokale als de gezamenlijke belangen. Het samenwerkingsverband komt in 
beginsel zes keer per jaar bijeen. Bestuur samenwerkingsverband: Het bestuur van de regionale unie 
bestaat uit een afvaardiging van twee bestuursleden uit elk van de vijf parochiebesturen. Het 
samenwerkingsverband valt bestuurlijk gezien onder het Bisdom Haarlem – Amsterdam, waarvan Mgr. dr. 
Johannes Willibrordus Maria Hendriks  de huidige bisschop is. 
Het bisdom kent de volgende contactgegevens: Postbus 1053, 2001 BB  Haarlem, 023 – 511 26 00 

info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl, of de website 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

Sinds april 2014 vormen vijf parochies in onze regio een personele unie, waarbinnen een steeds verder 
gaande samenwerking plaats vindt. De vijf parochies hebben samen 6 kerkgebouwen. Er zijn geleidelijk aan 
steeds minder parochianen, maar ook steeds minder pastorale krachten. Gezamenlijk wordt geprobeerd in 
ieder geval elke zondag in alle kerken een Rooms-Katholieke viering te houden. Het 
Samenwerkingsverband Clara en Franciscus bestaat uit de volgende vijf parochies: 

HH Anna, Bonifatius en Gerardus Majella ( Amsterdam Oost, Oosterparkbuurt en Indische Buurt, twee 
kerklocaties) 
HH Martelaren van Gorcum (Amsterdam Oost, Watergraafsmeer) 
Sint Petrus’ Banden (Diemen) 
Sint Urbanus (Duivendrecht) 
De Graankorrel  (Amsterdam Zuidoost ) 

mailto:info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.abgparochie.nl/
http://www.hofkerk.nl/
http://www.sintpetrusbanden.nl/
http://urbanus.nu/sint-urbanus-kerk-in-duivendrecht/
https://www.parochiedegraankorrel.nl/


Ter informatie REGIOVORMING in het Amstelland.  

De geloofsgemeenschap van de Sint Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel maakt deel uit van de RK 
Parochie Amstelland. Deze parochie kent meerdere geloofsgemeenschappen, vele werkgroepen en wordt 
bestuurd door een overkoepelend parochiebestuur. 
De andere geloofsgemeenschappen zijn: 

• De Goede Herder 
• Heilige Geest 
• Titus Brandsma 
• H. Urbanus te Bovenkerk en 
• H. Augustinus 
•  

De RK parochie Amstelland is bereikbaar: postadres: Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam-
Buitenveldert email: secretariaat@rkamstelland.nl site: www.rkamstelland.nl  

 

 

Stichting Oud-Duivendrecht, Ans Quirijnen, juli 2021. Bronnen: sites van de parochies 

mailto:secretariaat@rkamstelland.nl
http://www.rkamstelland.nl/

