
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veertigdagen 
Veertigdagentijd betekent 

dat je veertig dagen tijd krijgt 

om je af en toe eens terug trekken 

op je eigen plaats, jouw woestijn, 

jouw bos, jouw kamer. 

 

Het is stilstaan en voelen 

hoe belangrijk andere mensen zijn 

Het is soms 'neen' kunnen zeggen 

en kiezen voor weinig. 

Zo kan men meer tijd maken 

voor de anderen en voor God. 

 

 

Aanmelden voor bedevaart naar Assisi, in de meivakantie 

dus ook voor jongeren en gezinnen! 
Eind april is het zover! Dan gaat het bisdom op bedevaart naar Assisi. 

Deze oude stad met zijn mooie, smalle straatjes ligt midden in het 

heuvelachtige landschap van Umbrië. En u en/of jij kunt nog mee!  

De datum van inschrijving is verlengd tot 1 maart.   

 

Tijdens ons verblijf in Assisi volgen we een gevarieerd programma in kleinere groepen met elk een eigen 

reisleider, gids en pastorale begeleider. We bezoeken plaatsen die een grote rol in hun leven heeft gespeeld, 

zoals de kerken San Damiano, San Rufino, Santa Chiara met de crypte waar Clara begraven ligt en de 

Portiuncula kapel in de Santa Maria degli Angeli waar Franciscus overleden is. In de omgeving van Assisi 

bezoeken we naast Spoleto en Perugia de berg La Verna waar Franciscus de stigmata heeft ontvangen. In 

Greccio gaan we naar de plaats waar Franciscus de eerste, levende kerststal creëerde. Andere plaatsen die 

verder op het programma staan zijn Fonte Colombo en Rivotorto.  

Iedere dag zijn er gezamenlijke vieringen met medewerking van het kathedrale Koor.  

 

Inschrijven is mogelijk via de website van VNB (www.vnb.nl) of kijk op de website van het bisdom. Papieren 

inschrijfformulieren zijn op te vragen via VNB  of via het bisdom (assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

of telefonisch op 023-5112636).  
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Intenties  

Zondag 25 februari 
Atie v.d.Weijden-Compier, Anneke Sluijs-Tijsen, Mies Smit-van Dijk, Truus de Jong-de Dood,  

Theo Kouwenhoven, Jos Schrama, Lenie Lakerveld Broodbakker, Nel Drubbel-van ’t Schip, Ruud Oud,  

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v/d Vall, André Caminada. 
 

Zondag 04 maart 

Franciscus Ammerlaan, 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, Elena Kruishaar-Demtschenko. 
 

Van dag tot dag 
 

Zo 25 feb 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor G. van Tillo 
2e Zondag van de Vasten 

Wo 28 feb 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  18.30 uur Sobere maaltijd in de Cuyperskamer, opgave vooraf 
  20.00 uur Op adem komen; beeldmeditatie in de Urbanuskerk 
Zo 04 ma 10.00 uur Woord&Communieviering met samenzang. Voorganger: Pastor P. Koopman 

3e Zondag van de Vasten 
Wo 07 ma 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
  20.00 uur Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk 
Zo 11 ma 10.00 uur Eucharistieviering met gastkoor De Duif. Voorganger: Pastor G. van Tillo 

In de pastorie is er Palmpaasstokken maken voor de kinderen.  
4e Zondag van de Vasten 

 

Oecumenische gebedsviering 
Op 21 januari was in de Urbanus de jaarlijkse viering in de week voor de eenheid van de Christenen.  

Het thema van deze door de Raad van Kerken voorbereide viering was “Recht door Zee”.  

Het goede doel dat werd gekozen voor de eerste collecte was “We are here” , het initiatief 

ter ondersteuning van vluchtelingen in Amsterdam. De opbrengst was € 476,15 

De tweede collecte,  voor de activiteiten van de Raad van Kerken bedroeg € 319,60 

Hartelijk dank voor uw gaven. Marcel Burger, Penningmeester Raad van Kerken Ouderkerk 
 

Generale voor de Matthäus-Passion door Het Amsterdams Gemengd Koor 
De Matthäus Passion wordt beschouwd als het grootste werk van Bach. Het bezingt het evangelie volgens 

Matteüs en wordt sinds 1727 elk jaar rond Pasen op talloze plaatsen wereldwijd uitgevoerd. Het magistrale 

werk is geschreven voor twee koren met bijbehorende orkesten. Na het indrukwekkende openingskoor zingt 

de evangelist de letterlijke tekst uit het Evangelie volgens Matteüs. De tekst wordt doorsneden door koralen, 

koordelen, recitatieven en aria’s waarin individueel of collectief op de handeling gereflecteerd en 

gereageerd wordt. Bijzonder dat het koor hun generale repetitie wil houden in onze Sint Urbanuskerk.  

Kom dus luisteren naar Het Amsterdams Gemengd Koor i.s.m. Kinderkoor van de Academy of Vocal Arts en 

Het Promenade Orkest. U bent van harte uitgenodigd om deze generale repetitie bij te wonen.  

 

Datum: dinsdag 27 maart 2018 in de Sint Urbanuskerk 

Aanvang: 19.30 - 22.00 uur incl. pauze waar koffie/thee verkrijgbaar is voor € 1,- 

Toegang is gratis, bij de deur zal een deurcollecte worden gehouden om de kosten te dekken. 


