
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantietijd 

Vandaag, vrijdag 21 juli, breekt de zomervakantie aan, de scholen zijn 6 weken dicht. Voor velen 

een periode van rust, afstand nemen, genieten van elkaar en van de natuur. Ook de activiteiten in 

de kerk staan op een laag pitje met uitzondering van de kerkschoonmaak, de zondagse vieringen, 

de stille aanbidding en het ochtendgebed. Daarvoor nodigen we u van harte uit.  

 

 Het secretariaat is op de gebruikelijke uren bereikbaar. 

 Diaken Eugène Brussee is afwezig van 24 juli t/m 12 augustus. 

 Het volgende ‘Bruggetje’ zal weer verschijnen op vrijdag 25 augustus. 

 

Goede God, we hebben nu vakantie. We hebben er naar uitgekeken. 

Wij danken u dat wij de komende tijd met elkaar mogen genieten van wat we zomaar van u krijgen: 

de zon, de bossen, de bergen, de zee, de regen. Geef dat we zo onszelf weer vinden zodat we straks 

weer helemaal uitgerust en vol energie weer aan het werk kunnen. 

Laat ons ook na de vakantie open oog houden voor die dingen die echt belangrijk zijn in het leven. 

God, laat ons er meer en meer op vertrouwen dat u voor ons zorgt: vandaag en alle dagen die 

komen gaan. Amen. 

 

Intenties  

Zondag 23 juli  
Betty van Slingerlandt-Meijer, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van’t Schip, Miep 
Sanders-Weerdenburg, Herman de Koning, familie Caminada, voor degenen die het moeilijk 
hebben, uit dankbaarheid, Siem Bouwman 
 
Zondag 30 juli 
Betty van Slingerlandt-Meijer, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Nel Drubbel-van ’t Schip, Riet Janssen-
Verbakel, Jopie van Raak-de Koning, Annie Eitjes-Houweling 
  
Zondag 6 augustus  
Betty van Slingerlandt-Meijer, Elena Kruishaar-Demtschenko, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, 
overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, André 
Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van ’t Schip, 
overleden ouders Theodorus Simon Albers en Wilhelmina Adriana Albers-van Senten, uit 
dankbaarheid, Femmy Albers-Verdegaal 
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Zondag 13 augustus 
Betty van Slingerlandt-Meijer, Nel Drubbel-van’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerry 
en Sanny,  Jim Scheidegger, Jopie van Raak-de Koning, Martien v/d Linden, Ton v/d Vall, Truus de 
Jong-de Dood. 
 
Zondag 20 augustus 
Betty van Slingerlandt-Meijer, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, overleden familie van 
Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Nel Drubbel-van ’t Schip, Herman de Koning, Annie 
Eitjes-Houweling, Wim Pappot en familie, voor diegenen die het moeilijk hebben.  
 
Zondag 27 augustus  
Betty van Slingerlandt-Meijer, Ruud Oud, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, 
Nel Drubbel-van’t Schip, Jos Schrama, Miep Sanders-Weerdenburg, Co Klarenbeek, overleden 
familie Meijer-Baars 
 

Van dag tot dag: 

Hiervoor verwijzen wij u graag naar de parochiebladen ‘De Brug en Spirit’ welke afgelopen 

woensdag 19 juli zijn uitgekomen. Ook vindt u alle informatie op de website: 

http://www.kerkenouderkerk.nl. 

 

Tot in september! 

Feestelijke activiteiten i.v.m. onze 150 jarige Sint Urbanuskerk gaan na de 

zomervakantie weer verder en heten wij u weer ‘welkom thuis!’ 

Op zondag 10 september nodigen we u uit voor de startviering waar dit keer onze 

zintuigen centraal staan en worden geprikkeld als zijnde een proeverij!  

’s Middags is de kerk open voor publiek ivm de Open Monumentendag. 

De oplettende onder u weten dat er deze dag ook een lezing zou zijn betreffende het 

jodendom versus het katholieke geloof. Deze lezing is verschoven naar zondag 24 september om 

15.00 uur. Een joodse rabijn zal dan in gesprek gaan met een katholieke theoloog en wordt u in de 

gelegenheid gesteld om met een gids over de joodse begraafplaats Beth Haim te lopen. 

 

Op zaterdag 14 oktober om 16.00 uur staat er een wijnproeverij gepland. In het volgende 

parochieblad leest u hier meer over.  

 

Ook goed om alvast te vermelden: Op zondagmiddag 5 november om 15.00 uur is er een lezing van 

achterkleinzoon Pierre Cuypers over zijn overgrootvader Pierre Cuypers, de architect van o.a. onze 

Sint Urbanuskerk. U wordt dan ook in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen in de 

Cuyperskamer in de pastorie en een blik te werpen op het bekende trappenhuis. 

 

      *** 

Ontdek jezelf en begin bij je omgeving. 

Laten we, zegt André Kuipers, ons verkennersinstinct koesteren. 

“Mensen vragen me vaak hoe het heelal eruitziet. 

Dan denk ik: kijk ’s nachts naar boven in plaats van op je telefoon! ‘ 
 


