
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vast-vaster-vasten 
“Ik zit helemaal vast”, zei hij, “en ik geraak precies alsmaar 
vaster”. Hij had mij gebeld om een babbel te doen. De bovenste 
woorden waren zijn intro. Vroeger zou ik spontaan gedacht 
hebben: “Kom nou, jij toch niet. Je bent gelukkig getrouwd. De 
kinderen moeten je geen zorgen baren. Je bent professioneel 
goed bezig. Je hebt geen financiële moeilijkheden.” Nu ben ik 
voorzichtiger geworden met veronderstellingen. Het leven heeft 
mij wel geleerd hoe ingewikkeld en verrassend mensen in mekaar 
kunnen zitten. 
 
“Je voelt je dus helemaal vast zitten, “antwoordde ik. “Ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Er zijn 
nauwelijks redenen tot ontevredenheid. Het gaat goed met mijn vrouw, met mijn kinderen, met mijn werk. 
Ik heb niets tekort.” Bij dat laatste aarzelde hij even en hij herhaalde: ‘Ik heb niets tekort. Ogenschijnlijk. 
Maar precies dát zit me dwars. Het is allemaal zo gewoon en ook zo oppervlakkig. Het bevredigt mij niet. Ik 
stel me bij het leven méér voor.” 
“Het is toch al heel wat dat je je blijkbaar inzet voor vrouw en kinderen, dat je je job goed doet, “ probeerde 
ik. “Het is allemaal zo gewoon, zo voor de hand liggend.” “Nou ja, in deze tijden is het toch niet zó gewoon.” 
“Wij zijn geroepen tot meer,” stelde hij plots krachtig. De grote spelbreker,  een binnenkomend appje, 
stopte bruusk het gesprek. 
Wie vast en vaster zit, moet zich misschien eens overgeven aan de vastentijd waarin we proberen los te 
laten wat ons in de greep heeft, waarin we onze focus wat scherper afstellen op de essentie van ons leven, 
waarin we weer het contact herstellen met de spirituele bronnen van ons bestaan. Waarin we tijd maken 
voor God. 
(Uit Alleen maar een sjaal van A. Quintelier) 

 

               Jubileum nieuws  
    In de parochie bladen ‘De Brug’ en ‘Spirit’ heeft u het uitgebreid kunnen lezen, het 

    jubileumboek 150 jaar ‘Urbanus in Ouderkerk’, wordt zondagmiddag 26 maart om 15.00 uur aan         

    ons gepresenteerd (inloop vanaf 14.30 uur).U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

    U kunt tevens deze middag het boek aanschaffen voor een feestelijk prijsje. 

    Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op onze website www.kerkenouderkerk.nl/urbanus. 

    

Urbanus Concerten  

Op vrijdag 24 maart (12.30 uur) wordt het eerste Urbanus Lunchtijd Concert van het seizoen 2017 gegeven 

in de St Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel door Eric Jan Joosse (orgel en vleugel) en Suzanne Arends 

(dwarsfluit). Op woensdag 29 maart (20.00 uur) wordt een passieconcert gegeven door Susanne Brussee – 

Van de Vosse (sopraan), Laurens de Boer (piano, orgel) en de Amstellandse Cantorij o.l.v. Eric Jan Joosse. 

Na afloop van beide concerten is er een deurcollecte om de onkosten te dekken. 
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Intenties  
Zondag 19 maart  

Maria Gadella-Okkerman, Truus de Jong-de Dood, Ruud Oud, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, 
Nel Drubbel-van’t Schip,  overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Jim Scheidegger, 
Martien v.d. Linden, Voor degenen die het moeilijk hebben. 

 
Zondag 26maart 
Truus de Jong-de Dood, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van’t Schip, 
Aja Harte-Boon, Riet Janssen-Verbakel, Alie Mouris-Barlag, Ton v/d Vall, Miep Sanders-Weerdenburg,  
Co Klarenbeek, Theo Kouwenhoven 

 

Van dag tot dag 
Zo 19 ma 10.00 uur Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor. Voorganger is pastor J. Adolfs 

3
e
 zondag van de Veertigdagentijd 

Wo 22 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk; lectio divina 

Do 23 ma 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding. Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 

Vr 24 ma 12.30 uur Lunchtijdconcert 
Za 25 ma 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 

Zo 26 ma 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorgangers: pastoor A. Bakker/ diaken E. 
Brussee. 4

e
 zondag van de Veertigdagentijd 

  15.00 uur Boekpresentatie ‘Urbanus in Ouderkerk’ over 150 jaar Sint Urbanuskerk in de 
Urbanuskerk. Inloop vanaf 14.30 uur 

Wo 29 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Passieconcert in de Urbanuskerk 

 

Schrijven voor politieke gevangenen 
Op zondag 26 maart a.s. is er in de Amstelkerk, na de dienst, weer gelegenheid om mee te doen met het 
schrijven voor politieke gevangenen. Dit vindt plaatst in de Amstelstroom. Ook de  kerkbezoekers van de 
Urbanus parochie zijn welkom.  Speciaal voor Amnesty International zijn er nieuwe aquarel kaarten 
geschilderd door de kunstschilder Ton Albers. 
 

Vooraankondiging Samen goed voor elkaar 
Op zaterdag 6 mei 2017 wordt van 9.30-12.00 uur vindt Sam’s Kledingactie voor 

Mensen in Nood weer plaats. De jaarlijkse kledinginzameling wordt als 

oecumenisch project van Caritas en de Protestantse Diaconie van harte bij u 

aanbevolen. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan een 

wederopbouwprogramma in Nepal voor 500 gezinnen. Wat nemen we graag in 

ontvangst: kleding, schoenen, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, gordijnen, 

tafelkleden etc.), brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken of dozen, brillen apart afgeven.  

 

Inzamelpunten: Dagcentrum Ons Tweede Thuis (Augusta de Witlaan 2, Westwijk), Paaskerk, Kruiskerk, 

Pelgrimskerk, Augustinuskerk, Titus Brandsmaparochie, Urbanuskerk (Bovenkerk). 

We hopen op een mooie opbrengst! Zie ook www.samskledingactie.nl 

 

'Een antenne ontwikkelen om God te ontmoeten'  
Op dinsdagavond 28 maart as. spreekt catechist Monica Wildeboer in de ontmoetingsruimte van de Titus 

Brandsmakerk in Amstelveen aan het Westelijk Halfrond 1. Haar getuigenis laat zien wat God met een 

mensenleven kan doen. Voor je op zoek ging naar Hem, was Hij al op zoek naar jou! Hoe herken je dat en 

hoe beantwoord je Gods initiatief? Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. 

http://www.samskledingactie.nl/

