
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijfactie van Amnesty International 
Elke dag krijgt Amnesty informatie over mensen in gevaar. Elke dag reageren mensen uit de hele wereld met 

een schrijfactie. U/Jij ook? Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden geschonden komt 

Amnesty International in actie. Ontelbare mensen wereldwijd reageren met protestbrieven of e-mails om zo 

te laten weten dat mensenrechtenschendingen niet, nooit door de beugel kunnen! 

Vandaag, zondag 11 juni is er in de Amstelstroom, na de dienst, weer gelegenheid om mee te doen met het 

schrijven voor politieke gevangenen. Ook de kerkbezoekers van de Sint Urbanusparochie zijn welkom. 

 

Percussive Piano concert door Laurens de Boer 
Op vrijdagavond 16 juni zal Laurens de Boer een concert verzorgen in de Sint 

Urbanuskerk om 20.30 uur. Op het programma staan stukken uit zijn Percussive 

Piano project. Ritmiek en percussiviteit staan hierin centraal en zorgen voor een 

ware energie boost! Het zijn Groove Etudes en Drumsolo’s: alle stukken zijn 

eigenlijk een soort vertalingen van slagwerk naar piano, vandaar ook de titel 

Percussive Piano.  

Na afloop van het concert is er een collecte aan de deur. De opbrengst komt ten 

goede aan de Sint Urbanuskerk ter gelegenheid van haar 150 jarig 

bestaan. 

 

 

Juni Jubileumactiviteit: ’t Brugconcert 
Op zaterdagavond 24 juni, tussen 17.00 en 21.00 uur nodigen we u allen 

uit voor het Brugconcert. De Kerkbrug zal het podium zijn voor deze, 

hopelijk zwoele, muzikale avond. Zowel vanaf de wal als vanaf het water 

kunt u genieten van zang van de solisten: Susanne Brussee- van de Vosse 

(sopraan), Esther Kuiper (mezzosopraan) en Sven Weyers (bariton). Zij 

worden begeleid door Hans van Beelen op de piano. Tevens worden we 

getrakteerd op prachtig vioolspel van Jurray Illes (violist) en een heuse 

piperband.  

Het belooft een mooie gevarieerde muzikale avond te worden. 

Een hapje en een drankje zijn tegen betaling verkrijgbaar bij restaurant 

De Oude Smidse en bakker Out. Dit alles in samenwerking met Stichting 

Promotie Ouder-Amstel, Stichting Vollebregt Orgel en de 

jubileumcommissie. We heten u van harte welkom. 
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Intenties  
Zondag 11 juni 
Annie Eitjes – Houweling, Nel Drubbel-van’t Schip, 
overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerry en Sanny, Riet 
Janssen-Verbakel, Leo Boersma, Alie Mouris-Barlag, Jim 
Scheidegger, Herman de Koning, overleden familie Jan 
Caminada en overleden familie Theo Werners. 
 
Zondag 18 juni 
Annie Eitjes-Houweling,  André Bremmers en Kitty 
Bremmers-Geijsler, overleden familie van Wees-Kolk, 
overleden familie van Thienen, Nel Drubbel-van ’t Schip, Ton 
v/d Vall,  Truus de Jong-de Dood, Theo Kouwenhoven, 
Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk.   

 

Van 

dag 

tot 

dag 
 

Za 10 juni 09.00 uur Oecumenische Kloosterdag in Egmond 
  18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 
Zo 11 juni 10.00 uur Woord&Communieviering met kinderkoor ’t Kwetternest.  

Voorganger: Diaken E. Brussee 
Heilige Drie-eenheid 

Wo 14 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Sint Urbanuskerk 
Zo 18 juni 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc 

Voorganger: Pastoor E. Jongerden en diaken E. Brussee 
Sacramentsdag 

Wo 21 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Sint Urbanuskerk 
Do 22 juni 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding. 

Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 
Za 24 juni 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 
Zo 25 juni 10.00 uur Eucharistieviering met gastkoor De Duif 

Voorganger: Pastor G. van Tillo 
 
 

Collecteopbrengsten 
 

De mei opbrengst t.b.v. de restauratie van de Mariakapel in de kerk bedroeg: € 361,76. 
De opbrengst van het 1e H. Communieproject, ‘Een druppel melk’ t.b.v. Syrië bedroeg: € 403,47. 
Hartelijk dank voor uw gaven. 

 

Ter overweging 

Ik wil je binnenlaten 
in de kern 

van mijn bestaan, God, 
en mij van kop tot teen 

laten inpalmen 
door jouw liefde, 
net zoals Jezus. 
Laat jouw Geest 

mij daarom leiden, 
vooral op ongebaande wegen 

en op tochten 
vol hindernissen en valkuilen. 

Reik mij jouw hand 
en breng mij naar de plaats 

waar de waarheid 
het wint van de leugen 

en waar alleen maar 
liefde is. 

Dan weet ik 
dat ik 'thuis' ben. 

(Erwin Roosen) 


