
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Ierse zegen voor onderweg 

Nu de Weg jou komt groeten 
zal de wind weer waaien in je rug.  
Laat Gods licht jou dragen 
warm als de zon, 
als regen die je zachtjes kust. 
En we zien elkaar ooit weer, 
we zien elkaar ooit weer, 
blijf nu maar even in de palm van Gods hand. 

------------------ 

Samenzang 
De schoolvakanties zijn begonnen en dat betekent dat ook de koren met vakantie zijn! De komende weken is 

er dus veel samenzang. Maar u weet, zingen is gezond en zingen is ook dubbel bidden! Wij hopen dat u in 

grote getale komt meezingen. Zondag 4 september is de nieuwe start van het koorseizoen. De trappen dan 

af met de startviering met als thema: ‘We zijn weer online’ 

------------------ 
 

Dag tot dag 
 

Wo 13 juli 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
Zo 17 juli 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorgangers: pastor L. Koot en E. Brussee 
Wo 20 juli 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
Za 23 juli 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo  
Zo 24 juli 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor G. van Tillo 
Wo 27 juli 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
Zo 31 juli 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 
Wo 03 aug. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie  
Zo 07 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor G. van Tillo 
Wo 10 aug. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
Za 13 aug. 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo  
Zo 14 aug. 10.00 uur Woord- en communieviering met samenzang. Voorganger is pastor E. Brussee 
Wo 17 aug. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
Zo 21 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor J. Adolfs 
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Intenties  
Zondag 17 juli 10 00 uur. 

Henny Compier, Ruud Oud, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,  Jo Meester,  

Nel Drubbel- van ’t Schip, overleden familie van Wees Kolk, Herman Kolk,  Hanneke Brummelhuis-Jansen, 

Suze Lodder-Klaarenbeek, Henny Compier en Wim Pappot 

 

Zondag 24 juli 10.00 uur. 

Lenie Lakerveld-Broodbakker, Hans Tetteroo, Nel Drubbel- van ’t Schip, To de Jong- van Blokland,  

Aja Harte-Boon, Rietje v/d Ven- Kouwenhoven, Albert v/d Ven, Corrie Kuiper-de Jong,  

Suze Lodder-Klaarenbeek en Siem Bouwman 

 

Zondag 31 juli 10.00 uur 

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Cor van Bakelen, Els Veltman-Ruhé, Doortje van Eijk-Bosboom, Nel Drubbel-van 

’t Schip, Rob Cerpentier, Mieke van Dijk-van Harteveld. 

 

De intenties van de maand augustus zijn vanaf zondag 24 juli achterin de kerk te vinden. 

 

------------------ 
 

Vluchtelingen? 
Maar ik ben geen vluchteling want ik ben niet gevlucht,  

ik ben weggewaaid als een blad van een boom. 

Er is in ons land een verschrikkelijke wind opgestoken 

een wind vol vuur en verkrachting en op een dag 

op een dag die ik me niet meer herinner, ben ik weggewaaid. 

 

Wie zou er uit zichzelf vluchten, wie zou zonder afscheid te nemen     

z’n eigen huis, z’n dorp of stad, z’n eigen land, z’n eigen familie in de steek laten  

en dan………ergens aankomen waar je niet welkom bent? 

Vluchtelingen zijn nooit welkom, nergens, dat weet iedereen 

dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen. 

 

Waarom zou je dan vluchten, waarom een langzame dood  in een vreemd land 

als je op de drempel van je eigen huis ook kunt sterven ? 

Vluchtelingen bestaan niet er bestaan alleen weggewaaide mensen 

die door de wind over de wereld zijn geblazen. 

 

------------------ 

 

Vakantie 
De echte vakantie ligt niet in het aantal kilometers maar wordt bepaald door de stilte, de rust en het 

genieten van de zon. Wandelen in de natuur, eten als je honger hebt, slapen als je moe bent. 

Fietsen, tuinieren, praten met de bomen en de dieren. Het is fantastisch en volkomen gratis. 

Laat ieder op zijn manier genieten van de vakantie.  

Vrijdag 26 augustus zal er weer een Bruggetje zijn. Tot dan! 


