
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geweten (Marcus, 9e zondag door het jaar B) 
Het geweten wordt gevormd door het navolgen van de wet.  

Maar soms moet het geweten van die wet loskomen  

wanneer het gaat om de liefde voor de medemens. 
© C. Leterme 

 

Vrijwilligersdag 2018 
Vrijdag 25 mei, j.l. was het de feestdag van heilige Sint Urbanus, op deze 

dag zijn alle vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje gezet, als 

dank voor alle gedane werk en de fijne samenwerking. Op deze 

prachtige zomerse namiddag genoot men van de gezelligheid, de live 

muziek en het lekkere eten. 

Er werd gevraagd of men een ‘elfje’ kon schrijven betreffende deze dag 

of vrijwilligerstaken. Een ‘elfje’ is een bepaalde dichtvorm, bestaande uit 

vijf regels en elf woorden, welke niet hoeven te rijmen. In de komende Brug 

zult u hier meer van terugzien. De winnende ‘Elf’ was door Willem geschreven,  

waarmee hij de paaskaars 2017 in ontvangst mocht nemen. Van harte 

gefeliciteerd.  

 

Vormselviering 2018 
Op zondag 10 juni om 10.30 uur bent u/ben je van harte welkom in de 

Augustinuskerk voor de regionale vormselviering. Pater Bakker zal het 

sacrament van het Vormsel toedienen aan zo’n 25 tieners, waarvan 8 uit 

onze parochiegemeenschap. Tienerkoor Vivace zal deze feestelijke 

viering muzikaal opluisteren. Na afloop van de viering is er gelegenheid 

om de tieners te feliciteren en te genieten van een kop koffie/thee met 

wat lekkers. 
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Dinsdag Vrijdag 

Elke week weer 

Lente Zomer Herfst Winter 

Samen 



Intenties  

Zondag  3 juni 

Luc Bos, overleden ouders de Jong-Al, Nico Spaansen, René de Jong en Rob Horstman, André Caminada,  

Ben Geijsel, 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, Ben Fakkeldijk. 

 

Zondag 10 juni 

Luc Bos, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip,  

overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie, Annie Eitjes-Houweling,  

Betty van Slingerlandt-Meijer, Anneke Sluijs-Tijsen, Rie van Tol-Roeleveld, Cornelia Noordeloos. 

 

Van dag tot dag 
 

Zo 03 juni 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor G. van Tillo 
  15.30 uur Operaconcert Stichting Vollebregt 
Wo 6 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  10.45 uur Samenzang in Theresia 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
Zo 10 juni 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor J. Stam 
Wo 13 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
Zo 17 juni 10.00 uur Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor. Voorganger: Pastor J. Adolfs 
Wo 20 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
Za 23 juni 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo  
Zo 24 juni 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor G. van Tillo 
  16.00 uur Midzomerconcert op het kerkplein 
   Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij parochiebladen 

 

Overige mededelingen 
 Vanmiddag 3 juni om 15.30 uur kunt u genieten van een operaconcert in onze kerk georganiseerd door 

Stichting Vollebregt. Na afloop van het concert wordt een receptie aangeboden door Bakkerij Out, 

Keurslager Wim Stronkhorst en Plus Vreeswijk. De toegang tot de concert is vrij. Na afloop is er een 

collecte om de kosten te dekken. 

 

 Vanaf heden gaat pastor G. van Tillo weer voor in de eucharistie in Theresia. Locatie woonkamer 1. Per 1 

juli is het als vanouds de 2e en 4e zaterdag van de maand. Te weten: 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus, 8  

en 22 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december. 

 

 Achter in de kerk vindt u een folder over een unieke reis in november naar het Beloofde Land ter ere van 

de Nederlands dagen in Israël. Pastoor E. Jongerden en pastor D. Broersen zijn o.a. uw reisleiders.  

 

 Ook vindt u achterin de kerk ‘Nieuws van Tulip Garden, India’, ook wel bekend als Stichting Derde 

Wereldhulp, waarin zij alle sponsoren, donateurs, vrienden en belangstellende willen bedanken voor 

hun onmisbare steun waardoor er weer veel mogelijk is geworden in zowel Tulip Garden Home en Tulip 

Garden Hostel. In deze nieuwsbrief leest u alle activiteiten. 


