
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28e zondag door het jaar; Wijsheid 7, 7-11: De rijkdom van wijsheid, Marcus 10, 17-25: De rijke jongeling 

 

De diamant  
Op een avond zat een meester onder de grote boom van zijn dorp.  

Een dorpeling kwam aangelopen. ‘Geef mij de kostbare steen!’ riep hij.  

‘Welke steen?’ vroeg de meester.  

‘Vorige nacht,’ zei de dorpeling, ‘zei een engel me in een droom dat ik ’s 

avonds in het dorp, een man zou aantreffen onder de grote boom.  

Hij zou mij een steen geven die mij rijk zou maken.’ De meester nam zijn reiszak 

en haalde er een steen uit. ‘Bedoelde de engel deze steen?’ vroeg hij.  

En hij gaf de steen aan de dorpeling.  

‘Een paar dagen geleden vond ik hem in het bos. Je mag hem houden.’  

Met bewondering keek de man naar de steen. Het was een diamant van onschatbare waarde.  

Hij nam de steen aan en ging naar huis. Maar ’s nachts kon hij niet slapen.  

Er was iets dat hij niet begreep en hem niet met rust liet.  

De volgende dag ging hij terug naar de meester onder de boom. Hij vroeg: ‘Meester, kunt u mij de rijkdom 

geven die het u mogelijk maakt om zomaar die diamant weg te geven?’ (© C. LETERME, Een parel voor elke dag, 2008) 

 

Leven is loslaten, loslaten is Leven! 

 

Oecumenische viering voor de vrede 
Op 23 september 2018 is in de Urbanuskerk de jaarlijkse vredesdienst gehouden. 

De inzameling van de gaven heeft voor het werk van de plaatselijke Raad van Kerken € 263,95 opgeleverd. 

De opbrengst van de eerste collecte van € 360,80  gaat naar PAX ter ondersteuning van het werk van de 

Syrische organisatie Kesh Malek en met name het project “Lessen in Vrede”. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Marcel Burger (Penningmeester Raad van Kerken Ouderkerk) 

 

 

Sam’s kledingsactie 
Dinsdag 25 september is er weer kleding ingezameld voor het goede doel. Ruim 300 volle vuilniszakken aan 

kleding zijn door u ingeleverd. Dat is ongeveer 2000 kg. Iedereen hartelijk dank! Een woord van dank ook aan 

alle vrijwilligers die voor ons klaarstonden en dit mogelijk hebben gemaakt. Top! 

‘Bruggetje’ 
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Intenties 

Zondag 14 oktober 
Nel Bomars, Arie Schrama, Mijnie Dorrestein-de Lange, Ruud Oud, Nel Drubbel-van ’t Schip,  
Nico Spaansen, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, familie Meijers-Baars. 
 

Zondag 21 oktober 
Nel Bomars, Arie Schrama, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip,  
overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie, overleden familie van Wees-Kolk,  
overleden familie van Thienen, Co Klarenbeek, Truus Miltenburg-v/d Linden, Atie v/d Weijden-Compier, 
overleden ouders Schreurs-v/d Wurff, voor diegenen die het moeilijk hebben. 

 

Van dag tot dag 
 

 

Wo 17 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Urbanuskerk: Woordmeditatie 
Do 18 okt 20.00 uur Bèta cursus in de Amstelstroom 
Vr 19 okt 12.30 uur Lunchtijd concert 
Zo 21 okt 10.00 uur Woord&Gebedsviering met Caeciliakoor. Voorganger: Pastor D. Broersen 
Wo 24 okt 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de Urbanuskerk: Loopmeditatie 
Do 25 okt 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding 
Za 27 okt 18.30 uur Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo 
Zo 28 okt 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastoor E. Jongerden 
 

 

Puzzel maar mee. 

Weet jij wat hier onder geschreven staat? 

 

 

 


