
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eerste communie 

Als delen is: iedereen hoort erbij. 

Als delen is: kom maar, dan maak ik je blij 

 

Als delen is: laten we het samen doen. 

Als delen is: een knipoog, een hand of een zoen. 

 

Als van delen alle tranen drogen. 

Als met delen kwaad wordt omgebogen 

 

Dan wil ik ook delen, dan zeg ik geen nee. 

Dan willen wij ook delen, dan doen onze eerste 

communicantjes heel graag mee. 

*** 

Zondagmiddagconcert Sint Urbanuskerk  
 

Op zondagmiddag 21 mei, 15.30 – 16.30 uur, zal in de Sint Urbanuskerk te 

Ouderkerk a/d Amstel een concert worden gegeven door het duo Carel 

Kraayenhof (bandoneon) en Juan Pablo Dobal (piano). 

 

Carel Kraayenhof is tot ver over onze grenzen beroemd geworden door zijn spel tijdens het huwelijk 

van koning Willem Alexander en koningin Maxima.  

Juan Pablo Dobal heeft zich na zijn klassieke opleiding gespecialiseerd op het gebied van populaire 

en geïmproviseerde muziek als Tango, Jazz en Latijns-Amerikaanse muziek. Sinds 2010 vormt hij 

een duo met Carel Kraayenhof.  

Op het programma staan naast werken van de beide uitvoerenden zelf ook werken van Zuid-

Amerikaanse componisten als Ariel Ramirez en Astor Piazolla.  

 

De toegang is vrij. Na afloop van het concert is er een deurcollecte om de onkosten te dekken. 

 

Stichting Vollebregt Orgel heet u van harte welkom! 
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Intenties  

 
Zondag 14 mei 
Annie Eitjes – Houweling, Rolf Hofmann, Herman de Koning, Nel Drubbel-van’t Schip,  
Riet Janssen-Verbakel, overleden fam. van Beek-Boelrijk, Gerry en Sanny,   
Jopie van Raak-de Koning, Jim Scheidegger,  Leo Boersma, Jan Compier,  Alie Mouris-Barlag 
 
Zondag 21 april 
Annie Eitjes – Houweling, Rolf Hofmann, Herman de Koning, André Bremmers en Kitty Bremmers-
Geijsler, overleden fam. van Wees-Kolk, overleden fam. van Thienen, Martien v/d Linden,  
voor degenen die het moeilijk hebben, Nel Drubbel-van ’t Schip, Co Klarenbeek,  
Truus de Jong-de Dood. 
 

Van dag tot dag 
 

Za 13 mei 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo  
Zo 14 mei 10.30 uur 1e Communieviering met ‘t Kwetternest 

Voorgangers: pastoor-deken A. Bakker en diaken E. Brussee.  

Wo 17 mei 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  12.00 uur Parochiebladen De Brug en Spirit verzendklaar 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de dagkapel 
Do 18 mei 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding.  

Voorganger is pastoor-deken A. Bakker 
Zo 21 mei 10.00 uur Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor. Voorganger: Pastor J. Stam 
  15.30 uur Zondagmiddagconcert in de Urbanuskerk 

 

Opbrengst Sams Kledingactie voor Mensen in Nood 

De jaarlijkse kledinginzameling die vorige week is gehouden heeft 

ruim 5700 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd.  Alle 

kledinggevers, inzamelaars, pr-medewerkers hartelijk dank! 

Met de geldelijke opbrengst verleent Cordaid Mensen in Nood dit jaar hulp aan 500 Nepalese 

gezinnen die in tentenkampen verblijven na verwoestende aardbevingen en overstromingen twee 

jaar geleden. Het wederopbouwprogramma bestaat o.a. uit het opzetten van mogelijkheden om 

zelf weer inkomen te verwerven, de verbouw van gewassen om in eigen voedsel te kunnen 

voorzien, evenals goede waterbeheersing en de bouw van huizen. Dit alles in samenwerking met 

een Nepalese partnerorganisatie.  

 

 Opbrengst 2e collecte t.b.v. de mariakapel in de kerk over de maad april bedroeg: € 719,85. 

Hartelijk dank voor uw gave! 

 

 

Johannes 14, 1-12 

‘IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN’ 

 


