
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koffie het achtste sacrament?  
Mevrouw Ans Sweers heeft afgelopen zondag, 

tijdens de startviering, de parochiepenning in 

ontvangst mogen nemen voor haar werk voor de 

innerlijke mens. Ans stuurt een groep vrijwilligers 

aan, die iedere zondag, maar ook bij de concerten 

e.d. ons al jaren een heerlijk kopje koffie /thee 

schenken, daarnaast is Ans al 18 jaar actief in de 

bezoekgroep. Van harte gefeliciteerd. 

 

*** 

 

Kledinginzameling: Sam’s kledingactie 

voor mensen in nood 
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien 

te overleven. Sam's Kledingactie zet zich in voor 

deze mensen. Samen met onze enthousiaste 

vrijwilligers zamelen ze tweedehandskleding in.  

De verkoop van deze kleding levert geld op dat ze 

direct besteden om de nood in rampgebieden te 

verlichten. Ze werken daarbij zeer nauw samen 

met o.a. ontwikkelingsorganisatie Cordaid 

Mensen in Nood.  

 

U kunt op een heel eenvoudige manier, zonder 

direct geld te geven, een bijdrage leveren aan 

noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten 

van Cordaid Mensen in Nood, middels een 

kledinginzameling. Ze zijn erg blij met goede, 

draagbare kleding, dames-, heren- of 

kinderkleding.  

Ook schoenen en huishoudtextiel als lakens en 

handdoeken kunnen ze goed gebruiken. Wilt u de 

kleding in gesloten plastic zakken aan leveren? 

 

De opbrengst van deze najaarsactie is bestemd als 

voorgezette steun bij de realisatie van in totaal 18 

scholen voor kinderen van 6 tot 14 jaar, om zo het 

onderwijs weer op gang te helpen voor kinderen 

die na hun vlucht weer terugkeren op hun 

geboortegrond. De steun bestaat uit geld voor 

schoolgebouwen, schoolmaterialen, training van 

toekomstige leerkrachten, wasgelegenheden en 

toiletvoorzieningen op school en onderricht in het 

verbouwen van voedsel aan de dorpsbewoners. 

Zo zijn wij ‘Samen goed voor elkaar’. 

 

U kunt uw kleding kwijt op dinsdag 25 september 

tussen 15.00-20.00 uur in het voorportaal van de 

Sint Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel. 

Hartelijk dank!  
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Intenties 
 

Zondag 16 september  

Overledenen familie Caminada, overledenen familie Werners, Ruud Oud, Corrie Kahman-Verstegen,  

Nel Drubbel –van ’t Schip, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen,  

Cornelia Noordeloos. 
 

Zondag 23 september 

Jan Compier, Johan Berndsen, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van ’t Schip,  

Co Klarenbeek, Truus Miltenburg-v/d Linden, Anneke Sluijs-Tijsen,  Atie v/d Weijden-Compier,  

overleden ouders Schreurs-v/d Wurff, overleden ouders Theodorus Simon Albers en  

Wilhelmina Adriana Albers-van Senten. 

 

Van dag tot dag 
 

In de maand september is het woensdagochtendgebed in de Amstelkerk van 08.45-09.00 uur. 
 

Di 25 sept 15.00 uur Kledinginzameling in voorportaal kerk tot 20.00 uur 
Wo 26 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 

Do 27 sept 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding.  
  20.15 uur Inspiratieavond 30ers/40ers groep/Cuyperskamer 
Zo 30 sept 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

 

Zo 16 sept 10.00 uur Eucharistieviering met de Duif.  
Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Wo 19 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Amstelkerk 
Vr 21 sept 12.30 uur Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk 
Za 22 sept 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 
Zo 23 sept 10.00 uur Oecumenische viering met het Caeciliakoor 

Voorgangers: Pastor E. Brussee en dominee Bos 
Thema: het Magnificat. (locatie: Sint Urbanuskerk) 


