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Moment van bezinning 
Liefde is zich inzetten,  

zichzelf vergeten 

zoeken wat de ander  

gelukkig kan maken. 

Hoe schoon is het leven  

om lief te hebben. 

Hoeveel bezit je als je liefhebt. 

Blijheid en geluk geven, 

zichzelf geven,  

dat is liefhebben. 

 

Als je de ander bemint als jezelf, 

als je je geeft aan de anderen, 

zul je zien dat er geen egoïsme is, 

dat je niet moet overheersen. 
 

Hartelijk dank 
De kledinginzameling voor  

Mensen in Nood heeft dit jaar  

1705 kg opgebracht. 

Alle gevers, hartelijk dank voor uw 

inbreng. Tot volgend jaar.  

Riet Hilhorst. 

 

Gebeden delen 
De mobiele app ‘Instapray ‘ wil 

mensen die een gebed zoeken en 

mensen die graag voor anderen 

bidden bij elkaar brengen. De gratis  

software  voor smartphones wil 

gelovigen op de hele wereld met 

elkaar verbinden in gebed. De naam 

van de app doet denken aan de 

succesvolle foto-app  ‘Instagram ‘ 

waarmee zelf gemaakte foto’s voor 

andere gebruikers  op het net 

zichtbaar worden  gemaakt. Bij 

‘Instappray’ gaat het niet om het 

uitwisselen van foto’s maar van 

gebeden. De gebruiker schrijft zijn 

gebedsverzoek in de app en uploadt 

het. Onder elke bijdrage staat een 

knop in de vorm van een hart, 

waarmee men kan laten weten dat 

men een gebedsverzoek gedeeld 

heeft. Als de bidder op de knop 

drukt, verandert het hart van kleur, 

van blauw naar rood en het woord 

‘prayed’ verschijnt (= ‘gebeden’).  

 
Uit: Kerk Wereldwijd oktober 2014 

Dag van de stilte  
Op zondag 26 oktober is de 
nationale Dag van de Stilte.  

De meditatie werkgroep 
Vacare nodigt ons uit voor 

een stiltewandeling met een 
meditatief karakter in de 

Ronde Hoep polder.  
Op het voormalige land van 

boerderij Weltevreden, heeft 
de huidige bewoner een 

parkachtig tuin aangelegd,  
de “Amstelweide”, met 

verharde paden.  
Vanaf de voormalige stallen 
lopen we naar de Wetering, 

het verste punt van het 
terrein. Midden in de polder, 

ver weg van de bewoonde 
wereld, valt de stilte over ons 
heen.  Vanaf 15:00 uur bent u 

welkom in de stal van 
boerderij Weltevreden, 

Rondehoep West 52,  
waar de thee klaarstaat.  
De wandeling begint om 
15:30. De lengte van de 

wandeling is ongeveer een 
kilometer en duurt heen en 

terug één klein uur, inclusief 
het meditatief moment 

halverwege. Denkt u aan het 
juiste schoeisel? Ook bij re-

gen gaat de wandeling door. 
Meer informatie, Paul Kösters  

tel: 06-30390676, email: 
pfmkosters@gmail.com 



In Memoriam 
Pastor Cees Bartels ocarm. 28 september 2014 

  

Intenties 
Zondag 12 oktober 2014 

Piet Schweiger, Ben Sanders, vader en moeder Verstegen-Swinkels, Maria Verstegen-Theunissen,  
Martien Nabuurs, Jan Verstegen, Mark Verstegen. Voor diegene die het moeilijk hebben. Alida Modderman-
Hesseling, Antonius Modderman, Lida Modderman, Tiny Blom-Hesseling, Sophie Kea,  
Kars van Tol en Maria van Tol-van Nes, Elena Kruishaar-Demtschenko, Wil Mortier-van Essen,  
Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Nellie van Buren, Joop Platje, Mijnie Dorrestein-de lange,  
Ton Witmond, Nel Drubbel-van ‘t Schip, Willy de Kuiper-Korrel, Alida van Bakelen-Buffing en Jan Miltenburg. 
 
Zondag 19 oktober 2014  
Piet Schweiger, Ben Sanders, overleden ouders v/d Kroon-Kemphorts, Sophie Kea,  
overleden familie van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Theo Kouwenhoven,  
Ben Fakkeldij, Agatha Mooren-v/d Hulst, Cock Rietveld, Ton de Kort, Willy de Kuiper-Korrel,  
Alida van Bakelen-Buffing en Jan Miltenburg. 
 

Van dag tot dag 

 

Uitnodiging 
Op zaterdag 1 november om 12.00 uur bent u van harte uitgenodigd om getuigen te zijn van de 

kerkelijke huwelijksinzegening van Richard Land en Isabel dos Santos. Aansluitend is er, onder het 

genot van koffie en wat lekkers, gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren. 

 

Bijbelwerkplaats 
Heeft de Bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan 

verrijken? Geeft de tekst antwoord op vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om 

ons heen zien? Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde 

tekstgedeeltes. Iedere tweede dinsdagavond van de maand ben je van harte welkom bij de Bijbelwerkplaats in 

onze pastorie o.l.v. dominee Jos de Heer. De Bijbelwerkplaats van dit seizoen zal gaan over het evangelie van 

Marcus aan de hand van deel 3 van het Doorns Evangelie, Marcus opnieuw (2014 Kok, Kampen).  

Dinsdag 14 oktober 2014, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. 

Zaterdag 11 oktober 18.30 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor Adolf. 

Zondag 12 oktober 10.00 uur Eucharistieviering met koor St. Caecilia. Voorganger: Pastor Adolfs. 

  15.30 uur Zondagmiddagconcert in de Sint Urbanuskerk met de bekende sopraan 

Roberta Alexander. Thema: The American Songbook. 

  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk. Inzingen om 19.00 uur o.l.v. Eric Jan Joosse. 

Dinsdag 14 oktober 20.00 uur Bijbelwerkplaats, pastorie Sint Urbanuskerk o.l.v. dominee Jos de Heer 

  24.00 uur Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor parochieblad ‘De Brug’ 

betreffende de maanden: november-december-januari. 

Woensdag 15 oktober 08.45 uur Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk. Inloop vanaf 8.30 uur 

  19.30 uur Mariamaand: Rozenkransgebed in de Dagkapel.  

  20.00 uur Op ademkomen: meditatieavond in de Sint Urbanuskerk. 

Zondag 19 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering met koor Elckerlyc.   

Wereldmissiedag. Voorganger: pastor Eugène Brussee 

Woensdag  22 oktober 08.45 uur Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk.  Inloop vanaf 8.30 uur 

  19.30 uur Mariamaand: Rozenkransgebed in de Dagkapel. 

  20.00 uur Op ademkomen: meditatieavond in de Sint Urbanuskerk. 

Vrijdag 24 oktober 12.30 uur Lunchtijdconcert in de Sint Urbanuskerk.   

www.missio.nl 

‘Ik heb je in mijn handpalm gegrift’. (Jes. 49,16)  


