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Paaswens  

Wij vieren 50 dagen lang  

dat Jezus is opgestaan uit de dood. 

Een wonderlijk gebeuren maar ook vol hoop. 

Dat het leven zo sterk is,  

dat het licht de duisternis overwint. 

Dat wij iets van die paasvreugde mogen ervaren  

in ons eigen leven 

Van harte Zalig Pasen aan u allen. 

Pastor Eugène Brussee 

 

Ter overdenking 

Mij inzetten voor uw kerk? 

Met zo weinig mensen nog … 

Met zo’n grijs publiek… 

Rondom mij zegt men: 

Het is een te vergeefse inspanning! 

Maar diep in mij 

blijft U mij  

onweerstaanbaar voortstuwen.  

Ik voel mij goed 

als ik luister naar uw roepstem. 

 

Iets in mij – sterker dan mezelf – 

blijft mij aantrekken in uw kerk. 

Haar toekomst licht voor mij op 

uit haar verleden. 

Ze is te zoeken in de verhalen  

over nieuwe Geestkracht 

doorheen ballingschap 

over nieuw Opstaan 

na eerst loslaten en sterven.  
(Jean-Paul Vermassen) 

 

 

 

 

Eerst zien en dan geloven,  

of eerst geloven en dan zien? 

Heeft iemand jou ooit al ‘ongelovige Thomas’ 

genoemd? Dan komt dat uit het verhaal Joh. 20: 24-

29. Pas als hij Jezus wonden heeft gezien, gelooft de 

apostel Thomas dat Jezus verrezen is. Jezus is een 

beetje ontgoocheld. Als mensen alleen maar in hem 

geloven als ze hem zien, hoe moet het dan verder? 

Later, met Pinksteren, geeft Jezus ons zijn Geest. 

Zodat we zouden geloven en vertrouwen dat Hij er 

altijd zal zijn. Ook al zien we hem niet. Zolang we het 

vuur van zijn liefde brandend houden, blijft Hij in ons 

midden. (uit: www.nabbi.be) 

Uit de regio:  

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 

Op zaterdag 25 april a.s. tussen 9.30 en 12.00 uur 

vindt al weer voor de 20e keer in Amstelveen en 

Buitenveldert de bekende kledinginzameling voor 

het goede doel plaats. U kunt kleding, schoeisel en 

huishoudtextiel (dekens, lakens, handdoeken, 

tafelkleden, gordijnen) afgeven bij onder andere de 

Urbanuskerk (Bovenkerk), Heilige Geestkerk, Titus 

Brandsmaparochie of Augustinuskerk. 

Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken of dozen. 

Ook brillen zijn welkom (apart afgeven). 

   

Dit jaar gaan de gelden naar Bangladesh, waar 

jaarlijks verwoestende overstromingen plaatsvinden. 

Er worden daar dijken gebouwd en eenvoudige 

betonnen evacuatiecentra. 

  

Voor verdere informatie: 

www.samskledingactie.nl 

of Mareke Kniep, 

 020 - 643 57 65 

2015 nr. 08 



In Memoriam Ien Morssink-Visser        20-03-2015 

Everdina Maria Petronella Morssink – Visser werd geboren op 3 februari 1918 en heeft daarmee de hoge leeftijd 

bereikt van 97 jaar. Haar kinderen typeren haar als iemand die gastvrij was, sociaal, creatief, met een hele sterke 

eigen mening, opkomend tegen onrecht, iemand die geen blad voor de mond nam, een vrijgevochten 

kunstenares. Tot haar 92ste heeft ze haar eigen huishouden gerund. Veel meegemaakt ook. Drie kinderen 

verloren en twee kleinkinderen. En ondanks dat zware verlies was ze toch iemand die kon genieten van kleine 

dingen. Een sterke vrouw. Ze had ook een sterk geloof, heel praktisch ook. Iemand die nog al eens een kaarsje 

brandde bij Maria voor allerlei intenties Ze twijfelde ook wel eens maar geloofde toch bovenal dat God goed is. 

Dat die goede God haar tot zich mag nemen. 
 

In Memoriam Leo Copier          03-04-2015 

Op 11 augustus 1920 werd Leo Martinus Johannes Copier geboren aan de Oostermeerkade in een gezin van zes 

kinderen. Al jong ging hij aan het werk uiteindelijk met een eigen fietsenstalling met werkplaats, petroleumhandel 

en winkel. Want fietsen en met name wielrennen, was zijn grote hobby. Na de oorlog is hij zijn vrouw Riekie 

Broeksteeg tegengekomen en werd hij na het huwelijk de stiefvader van Rina en Wim. Riekie overleed begin jaren 

negentig onverwachts. Maar het alleen zijn ging Leo goed af, zo nu en dan geholpen door familie. Tot na 

verschillende valpartijen met de fiets, in 2007 bleek echter dat zijn linkerknie aan vervanging toe was. Door de 

operatie in 2008 en de nasleep daarvan is Leo uiteindelijk in zorgcentrum Theresia terecht gekomen. Een jaar 

geleden werd hij bedlegerig en was tot weinig meer in staat hoewel zijn humor en zijn guitige ogen hem tot het 

laatst toe kenmerkten. Op 3 april, Goede Vrijdag, blies hij in het bijzijn van neef Leo zijn laatste adem uit. We 

vertrouwen deze sterke, eenzame fietser, die een beetje vrijgevochten was en goudeerlijk in zijn omgang met 

mensen, toe aan zijn Schepper.  
 

Intenties  
 

Zondag 12 april 10.30 uur 

Familie van Wieringen, familie van de Salm, voor degenen die het moeilijk hebben, Ton Witmond, Nel 

Drubbel- van ’t Schip, Herman Jooren, Jan Splinter, Wim de Koning, familie van Nes-Bosma, Ton van 

Lange, Helma Bon-van Rijbroek, Theo Kouwenhoven, Jan Goldewijk, Gijs de Graaf, Riet de Koning-van 

Rijn, Ien Morssink-Visser en Leo Copier. 
 

Zondag 19 april 10.00 uur 

Overleden familie van Wees-Kolk, Agatha Mooren-v/d Hulst, Cock Rietveld, Ton de Kort, Willy de Kuiper-Korrel,  

Jan Miltenburg, familie van Nes-Bosma, Corrie Kort-v/d Linden, Nel Drubbel- van ’t Schip, Gijs de Graaf,  

Riet de Koning-van Rijn, Ien Morssink-Visser en Leo Copier. 

 

Van dag tot dag 

Zo 12 apr. 10.30 uur Beloken Pasen; Eerste Communieviering met zang van ‘t Kwetternest 

Voorgangers: pastoor Buitendijk en pastor Brussee.  

  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk. 19.00 uur inzingen 

Di 14 apr. 20.00 uur Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. Met dominee Jos de Heer 
  24.00 uur Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor De ‘De Brug’  

betreffende de periode mei/juni 2015 
Wo 15 apr. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
Do 16 apr. 20.00 uur ‘Aanbidding’ in de Urbanuskerk  
Zo 19 apr. 10.00 uur Woord- en communieviering met het Caecilia koor. Voorganger is pastor Koopman 
Wo 22 apr. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
Vr 24 apr. 12.30 uur Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk met Laurens de Boer 
  15.00 uur Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo 

Zo 26 apr. 10.00 uur Roepingenzondag; Eucharistieviering met koor Elckerlyc.  
Voorganger is pastor van Tillo, tevens kindernevendienst 

 


