
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vredesweek 
Donderdag 21 september was het de 

‘Internationale dag voor de vrede’ en tevens de 

start van de vredesweek welke tot 2 oktober 

duurt. In 1990 werd deze dag in het leven 

geroepen om een blijvende aandacht voor de 

vrede te bewaren: vrede zowel in de wereld als in 

de eigen omgeving. 

 

Waarom zorgt God er zelf niet voor dat er 

geen ruzies zijn en geen oorlogen?  

(Vanessa, 12 jaar)  

Dat zou pas gemakkelijk zijn: er barst een oorlog 

uit, je stuurt een e-mail naar God of je appt Hem 

even, en God zorgt ervoor dat alles in één , twee, 

drie opgelost is. Weg oorlog, weg ruzies… MAAR … 

zo werkt God niet. Hij heeft geen andere handen 

dan de onze, geen andere ogen dan de onze, geen 

andere mond dan de onze. Dat wil zeggen dat 

mensen zelf op zoek moeten gaan naar de manier 

waarop ze ruzies en oorlogen kunnen oplossen.  

Heeft God er dan niets mee te maken? Toch wel. 

Hij is het die in het hart van de mensen het 

verlangen naar liefde en vrede heeft gelegd. Ieder 

mens die in God gelooft, zal daarom proberen zo 

te leven dat ruzies opgelost worden en geschillen 

bijgelegd, zodat oorlogen zelfs niet hoeven uit te 

breken. Een hele opdracht voor ons allemaal. 

(Samuel 1999, nr 1, p. 2) 

 
 

 

 

 

Woensdag 4 oktober 15.00-20.00 uur 

Kledinginzameling  
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien 

te overleven. Sam's Kledingactie zet zich in voor 

deze mensen. Door het inzamelen en verkopen 

van tweedehandskleding, komt er geld dat direct 

wordt besteed om de nood in rampgebieden te 

verlichten. Sam’s Kledingactie werkt hierbij nauw 

samen met onder andere Cordaid. 

U kunt zo op een heel eenvoudige manier, zonder 

direct geld te geven, een bijdrage leveren aan 

noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten 

van Cordaid Mensen in Nood.  Zo zijn wij ‘Samen 

goed voor elkaar’. Doet u mee? 

 

De opbrengsten van dit najaar gaan naar een 

bijzonder project waarmee de slachtoffers van de 

hongersnood in Zuid-Soedan geholpen worden. 

Samen met Cordaid gaat Sam’s bijna 4.000 

gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo’n 

pakket bevat vissersmaterialen, gereedschappen 

en zaden, zodat de gezinnen weer zelf voor hun 

voedselvoorziening kunnen zorgen.  

Op woensdag 04 oktober 2017 bent u in de 

gelegenheid om uw kleding in te leveren bij R.K. 

Urbanus Parochie (Achterdijk 1 te Ouderkerk a/d 

Amstel) tussen 15.00 en 20.00 uur. Hartelijk dank. 
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Intenties  
 

Zondag 24 september  
Joop de Jong, Jan Compier, Johan Berndsen,  
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-
Broodbakker, Nel Drubbel-van’t Schip,  
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, 
Miep Sanders-Weerdenburg, overleden familie 
Schreurs-v/d Wurff, Annie Eitjes-Houweling,  
Betty van Slingerlandt-Meijer, Jan Compier en 
Johan Berndsen. 

 
 
Zondag 01 oktober 
Gedoopt: Berend Gérard John de Mondt 
Elena Kruishaar-Demtschenko, overleden ouders 
v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-
Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie 
Helsloot-de Groot, Corrie Kahmann-Verstegen,  
Nel Drubbel-van ’t Schip, Ton v/d Vall, Theo 
Kouwenhoven, Cor en Loeni de Jong-Nieuwendijk.  

 

Van dag tot dag 
 

Vr 22 sept 12.30 uur Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk 
Za 23 sept 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 
Zo 24 sept 10.00 uur Oecumenische viering met St. Caeciliakoor in de Amstelkerk.  

Voorganger: Diaken E. Brussee en mevrouw A. Burger-de Geus 
  15.00 uur Jubileumactiviteit: Joods-katholieke dialoog in de Urbanuskerk 
Wo 27 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 
Do 28 sept 19.30 uur Eucharistie/Stille aanbidding. Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 
Zo 01 okt 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor G. van Tillo 
Wo 04 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  10.45 uur Zorgcentrum Theresia: zanguurtje 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk 
Zo 08 okt 10.00 uur Gezinsviering met kinderkoor ’t Kwetternest. Voorganger: Diaken E. Brussee 

 

Jubileumactiviteit: Joods-katholiek dialoog 
Vandaag, zondagmiddag 24 september is er om 15.00 uur een joods-katholieke  

dialoog in onze kerk. De joodse geleerde Abraham Roosenberg en katholieke professor 

Marcel Poorthuis gaan in gesprek met elkaar. Er is aandacht voor de eigenheid van het 

jodendom, maar komt ook de relatie tussen jodendom en christendom aan bod. 

Daarnaast wordt er iets over de Joodse begraafplaats verteld en is er een gelegenheid 

voor een rondleiding op Bert Haïm (voor € 5,- p/p). Uiteraard wordt er voor koffie en thee 

met wat lekkers gezorgd. Wees welkom! 

 

Vooraankondiging: 
Dansmeditatie op woensdag 29 november in de Amstelstroom 
In stilte binnenkomen, loskomen van dagelijkse beslommeringen. Door te bewegen je lichaam 
warm laten worden en je bewegingsmogelijkheden verkennen. Dansen naar aanleiding van 
een psalmtekst en proeven wat dat in je teweeg brengt. Gebaren tot een gebed laten worden. 
Wat je ervaren hebt meedragen je dagelijkse leven in. Maak kennis met dansmeditatie! 

 

Parochiepenning uitgereikt tijdens het startweekend 
Gijs Bosman, Hans en Willy Out hebben een parochiepenning ontvangen als dank voor hun vrijwilligerswerk 

voor de parochie. Van harte gefeliciteerd. (voor uitgebreid verslag zie website van de kerk) 


