
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijnproeverij in de Sint Urbanuskerk 

150 jarig bestaan en de restauratie 
Sint Urbanus is de patroonheilige van de wijnbouwers. Reden om in het kader 

van het 150 jarig bestaan van de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk aan de 

Amstel een wijnproeverij te organiseren. 

De wijnproeverij staat onder de deskundige leiding van Paul Zekveld van 

Zekvinos (www.zekvinos.nl). De wijnproeverij is kosteloos en geheel 

vrijblijvend.  

Per verkochte fles zal €1,- ten goede komen aan het restauratiefonds van de Sint Urbanus. De opbrengst zal 

worden besteed aan het herstel van de gewelven van de Sint Urbanus.  

  

De wijnproeverij is een inloop proeverij en wordt georganiseerd van 16.00 -  18.00 in de Sint Urbanuskerk.  

Er is een prijsvraag waarbij een mooie magnum is te winnen. 

Om 16.00 zal pastor Eugène Brussee het startschot geven voor het evenement.  

Tijdens de wijnproeverij zal er muziek zijn en zijn er rondleidingen. 

 

Missiezondag 
Zondag 22 oktober is het ‘missiezondag’, een dag met extra aandacht voor de missionarissen die over de 

hele wereld de blijde boodschap van Jezus willen brengen. Missiezondag is vooral het feest van de 

solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijk-

heid voor elkaar neemt. Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar de zusters en de catechistenfamilies 

die de meisjes en vrouwen in Burkina Faso opvangen welke slachtoffer zijn van een gedwongen huwelijk of 

die van hekserij beschuldigd worden.  

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op 

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. 

 

Missionaris ben je ...  
Missionaris ben je als je oren geïnteresseerd luisteren naar wie anders is en denkt.  

Missionaris ben je als je ogen het goede ontdekken in de anderen en in de wereld.  

Missionaris ben je als je handen open staan om te geven en te ontvangen.  

Missionaris ben je als je hart lijkt op dat van Jezus, die goed nieuws is voor kleinen en armen.  

Missionaris ben je als je bidt en weet dat je niet alles in handen hebt, maar dat een God van liefde met 

mensen begaan is. (uit Samuel 1999, nr 1, p. 15) 
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Intenties  
 

Zondag 08 oktober 
Truus Miltenburg-v/d Linden, André Bremmers en 
Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van’t Schip, 
overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerry en 
Sanny,  Jim Scheidegger, Truus de Jong-de Dood, 
Mijnie Dorrestein-de Lange, Henny Compier. 
 

Zondag 15 oktober 
Truus Miltenburg-v/d Linden, Ruud Oud, 
overleden familie van Wees-Kolk, overleden 
familie van Thienen, Nel Drubbel-van ’t Schip, 
overleden familie Meijer-Baars, Gijsbertus Keizer 
en Margaretha Keizer-Schalkwijk, voor diegenen 
die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag 
 

Zo 08 okt 10.00 uur Gezinsviering met kinderkoor ’t Kwetternest. Voorganger: Diaken E. Brussee 
Di 10 okt 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 
Wo 11 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel 
  20.00 uur Op adem komen; zangmeditatie in de Urbanuskerk 
Za 14 okt 16.00 uur Jubileumactiviteit: Wijnproeverij in de Urbanuskerk 
  18.30 uur Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo 
Zo 15 okt 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker 
Wo 18 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  19.30 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk; Lectio divina  
Vr 20 okt 12.30 uur Lunchtijdconcert 
Zo 22 okt 10.00 uur Eucharistieviering St. Caeciliakoor. Voorganger: Pastor J. Adolfs 

 

Oecumenische viering voor de vrede 
J.l. 24 september 2017 is er in de Amstelkerk, de jaarlijkse vredesdienst gehouden. 
De inzameling van de gaven heeft voor het werk van de plaatselijke Raad van Kerken € 167,05 opgeleverd. 
De opbrengst van de eerste collecte, €237,70  gaat naar PAX als bijdrage in de noodzakelijke hulp voor 
Soedan. PAX is werkzaam in Zuid-Soedan sinds 1994. Hun focus ligt op het versterken en verbeteren van de 
veiligheid van burgers. Voor meer informatie kunt u terecht op www.paxvoorvrede.nl. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage,  
Marcel Burger, penningmeester Raad van Kerken Ouderkerk 

 

Kerststallenmarkt in Kevelear op zaterdag 9 december 
Op zaterdag 9 december kunt u aansluiten bij een dagtocht  naar Kevelaer waar we de kerststallen- en 

adventsmarkt in Kevelaer (Duitsland) gaan bezoeken. Kevelaer is al 375 jaar het heiligdom van Onze Lieve 

Vrouw de Troosteres van de Bedroefden. Ga mee, want het belooft een mooie dag te worden voor 

Kevelaerfans én voor liefhebbers van kerstgroepjes.  Rond de klok van 12.00-12.30 uur arriveren we in 

Kevelaer, waarna u vrije tijd heeft voor de winketjes, marktkraampjes en kerken en kapellen. Om 16.30 uur 

vieren we de eucharistieviering in de Kaarsenkapel. Aansluitend is er nog een warme maaltijd in een 

restaurant en om 19.00 uur vertrekken we uit Kevelaer. Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht 

bij pastoor Eugène Jongerden (06-51265724). Ook vindt u meer informatie achterin de kerk. 

 

Deelname geschiedt op basis van aanmelding en betaling vooraf (bij afmelding helaas geen restitutie). 

Inbegrepen: vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats, koffie/gebak op heenreis, eucharistieviering in 

Kevelaer, driegangenmaaltijd (drankjes zijn voor eigen rekening) en (pastorale) begeleiding. Overschrijving 

van het deelnamebedrag vooraf op: NL67 INGB 0005 2625 19 t.n.v. I.P.M. van Stiphout-Boos, o.v.v. “Advent 

2017”.   (volwassene € 65,50  - kind t/m 12 jaar € 40,00) 

http://www.paxvoorvrede.nl/

