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Ter overweging: 
Veertigdagentijd betekent  

dat je veertig dagen tijd krijgt  

om je af en toe eens terug trekken  

op je eigen plaats,  

jouw woestijn,  

jouw berg, 

jouw bos,  

jouw kamer.  

Het is stilstaan  

en voelen  

hoe belangrijk andere mensen zijn  

Het is soms 'neen' kunnen zeggen  

en kiezen voor weinig.  

Zo kan men meer tijd maken  

voor de anderen en voor God. 
(uit Bijbel in 1000sec.be) 

 

Vastenactie 2015 
In het vorige Bruggetje is per abuis een stukje tekst met betrekking tot het rekeningnummer verloren gegaan. 

Excuses hiervoor. Hieronder alsnog de juiste gegevens. 

‘Tijdens de campagne van Vastenactie staat één project centraal. In 2015 is dat het jongerenproject van SETIK uit 

Sri Lanka. Het geld dat wordt ingezameld, gaat daarnaast naar ongeveer 100 andere MOW  projecten vanuit 

Nederlandse parochies  (zie www.vastenaktie.nl). U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage in een 

envelop te deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk. Of u kunt uw gift overmaken naar 

rekeningnummer NL72 RABO 0382 3326 01 ten name van MOWA  o.v.v. Sri Lanka 2015. 

Namens de PCI, Nico van Wieringen 

 

Van dag tot dag 
 

Vr 27 febr. 15.00 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo 
Zo 01 maart 10.00 uur 2e zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering met koor ‘De Duif’. 

Voorganger is pastor van Tillo 

Wo 04 maart 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 
  13.00 uur Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee? 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 
Zo 08 maart 10.00 uur 3e zondag van de Veertigdagentijd. Gezinsviering met ’t Kwetternest.  

Voorgangers: pastor van Tillo en pastor Brussee  
  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk. Inzingen om 19.00 uur 
Di 10 maart 20.00 uur Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk met dominee Jos de Heer 
Wo 11 maart 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk  
Vr 13 maart 15.00 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo 
Zo 15 maart 10.00 uur 4e zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering met het Caeciliakoor. 

Voorganger: pastor Jansen  
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In Memoriam Catrina Margeretha Adriana de Kuiper – Barlag   28-01-2015 
 

Catrien is geboren op 28 juli 1923. Een lieve vrouw met een grote liefde voor haar gezin en familie en vele, vele 

anderen. Ze kwam zelf uit een groot gezin en laat een grote en mooie familie achter. De zin ‘Haar gedachten en 

haar handen, waren altijd bezig voor anderen’ typeert haar. Ze was niet alleen bezig voor haar gezin maar ook 

voor mensen die het moeilijk hadden, dichtbij en veraf, met name ook in Albanië. Vandaar ook dat zij verschil-

lende onderscheidingen ontving. Zo ontving zij in 1995 de pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et pontifice en in 

2005 de onderscheiding waarin ze werd benoemd tot  lid in de orde van Oranje Nassau. Ze is een groot voorbeeld 

voor velen. Op 28 januari overleed zij, op de gezegende leeftijd van 91, maar toch nog vrij onverwacht. Haar 

familie zal haar missen maar kijkt met grote dankbaarheid terug op wie is geweest. Bidden we voor hen en voor 

Catrina. 

In Memoriam Maria Johanna Sluijs – Könst      03-02-2015 
 

Ria werd op 21 juni 1945 geboren. Ze trouwde met Adriaan Sluijs en kreeg na een moeilijke start twee kinderen,  

André en Sylvia. Ze was een zorgzame vrouw met hart voor mensen, een goed mens, iemand waar geen kwaad in 

zat. Ze werkte hard en deed met veel plezier mee met de duivenvereniging waarin ze veel prijzen heeft 

gewonnen. Een paar jaar geleden werd ze ziek. Uiteindelijk was haar lichaam op, kon ze niet meer. Ze overleed op 

3 februari. We vertrouwen haar toe aan haar Schepper en bidden voor haar gezin die haar nooit zullen vergeten. 

 

In Memoriam Leonard Clemens Maria Boersma     07-02-2015 
 

Leo werd op 4 september 1931 geboren. Hij was een ingetogen man, rustig en eerlijk, betrouwbaar en zorgzaam, 

iemand van de klok. Hij was ook een liefdevolle man maar uitte dat niet altijd zo. Leo was een gelovig mens, een 

praktiserend katholieke man. Voor de Urbanusparochie heeft hij veel betekend als penningmeester met name, 

maar ook op andere manieren, soms op verborgen wijze, met het hart op de goede plaats. Vanwege zijn ziekte 

was Leo steeds minder bewust aanwezig, door de familie op bijzondere wijze weergegeven met de woorden:  

‘zoals een boot langzaam achter de horizon verdwijnt, zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van 

je moeten nemen’. Met grote toewijding en zorg is hij begeleid door Akous.  

Na het sacrament van de zieken te hebben ontvangen eind januari is hij op 7 februari overleden. Hij zal gemist 

worden door Carla zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. We vertrouwen hem toe aan de Heer. 

 

Sobere maaltijd 
Aanstaande woensdagavond 4 maart om 18.00 uur bent u van harte welkom deel te nemen aan de sobere 
maaltijd in de Cuyperskamer van de pastorie. U kunt zich nog aanmelden; de intekenlijst ligt achter in de kerk of 
middels een belletje naar de pastorie.De kosten bedragen € 7,50 per persoon, en de opbrengst komt ten goede 
aan het vastenactie project in Sri Lanka. 
 

Intenties  
Zondag 01 maart 10.00 uur 

Ruud Oud, Elena Kruishaar-Demtschenko Agatha te Beek Broodbakker, overleden 
ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-
Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers 
en Kitty Bremmers-Geisler, familie van Nes-Bosma,  Nel Drubbel – van ’t Schip, Toon de 
Jong, Ria Sluis-Könst,  
Catrien de Kuiper-Barlag en Leo Boersma. 
 
Zondag 08 maart 10.00 uur 
Voor degenen die het moeilijk hebben, Elena Kruishaar-Demtschenko,  
Johny Baron, Nellie van Buren, Willy de Kuiper-Korrel, Da van Bakelen-Buffing, Jan 
Miltenburg, familie van Nes-Bosma, Ton van Lange, Corrie Kort v/d Linden, Helma Bon- van Rijbroek, Nel Drubbel 
– van ’t Schip, Toon de Jong, Ria Sluis-Könst, Catrien de Kuiper-Barlag en Leo Boersma. 


