
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pinksteren 
Grote Geest, ik hoor je stem in de wind en je adem geeft leven aan de hele wereld, luister naar mij. 

Ik ben maar klein en zwak. Ik heb jouw kracht nodig en jouw wijsheid. 

Laat me toe dat ik wandel in je schoonheid en dat mijn ogen gevestigd blijven 

op de rode en paarse vlammen van de ondergaande zon. 

Geef aan mijn handen respect voor de dingen die jij voor mij hebt geschapen, 

en geef aan mijn oren een grotere gevoeligheid voor de klank van je stem... 

 

Grote Geest, van de schepping zend mij de warmte van je zuidenwind die me tot rust brengt. 

Beur mij op en koester mij als ik moe ben en kil. 

Omhels me zoals de zachte bries de bladeren van de bomen streelt,  

en zoals jij die schenkt aan de hele aarde, schenk ook aan mij jouw warme adem  

die me stimuleert om dichter bij jou te komen en bij jouw warmte... 

 

Grote Geest, til me op tot bij jou dat mijn hart je mag aanbidden en bij jou komen in jouw heerlijkheid. 

("Waak en bid" 2005 Kard. Danneels) 

 

Mededelingen:  
 Op woensdagochtend 5 juni zullen de herstelwerkzaamheden van de kraagstenen plaatsvinden. Met 

Pinksteren kunt u weer van een kopje koffie genieten in de koffiehoek. 

 Collecte 9 juni: 1ste collecte voor de Nederlandse missionarissen; 2de collecte eigen pastoraat. 

 De aanpassingen van de nooduitgangen en noodverlichting: In afwachting van het uitvoeren van de 

nodige aanpassingen om ook als kerk te voldoen aan de veiligheidseisen van deze tijd, is er een tijdelijk 

veiligheidsplan in werking gesteld. Dit houdt kort in dat er bij alle vieringen deurwachten aangesteld zijn 

die in geval van nood de kerkdeur voor ons open kunnen maken. Daarnaast dienen de toegangswegen 

naar de nooduitgangen ontdaan zijn van obstakels en moeten de nooduitgangen ontgrendeld zijn. 

Om dit voorlopig veiligheidsplan goed uit te kunnen voeren zijn er dus mensen nodig die per toerbeurt 

willen fungeren als deurwacht. Alleen met elkaar en dus met uw hulp kunnen we dit voor elkaar krijgen.  

Bent u beschikbaar en wilt u ons team komen versterken, geef u dan op via urbanusparochie@xs4all.nl 

t.a.v. deurwacht Dank u wel! 
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Intenties  
Zondag 2 juni 

Ans van Putten-Marjot, Cor Backer, Alida Bakker-v.d.Broek, overleden ouders de Jong-Al, René de Jong, Rob 

Horstman, Nico Spaansen, André Caminada, 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, Harold v.d. Voort 

 

Zondag 9 juni 

Ans van Putten-Marjot, Cor Backer, Alida Bakker-van den Broek, André Bremmers en Kitty Bremmers-

Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden fam. van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie, Hanneke 

Brummelhuis-Jansen, overleden fam. Brummelhuis, Co Klarenbeek, overleden ouders Meijer-Baars, Riek 

Bakker-Klarenbeek, Jan Snel, Nel Kea-Pronk, Herman Compier, Ben Fakkeldij en dochter.  

 

Zondag 16 juni 

Ans van Putten-Marjot, Cor Backer, Alida Bakker-van den Broek, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden fam. 

van Wees-Kolk, overleden fam.van Thienen, Theo Kouwenhoven, Ton v.d.Vall, Nol Bleumink, Annie v.d. 

Klauw-Jooren, overleden ouders van Wieringen-van der Salm, Henk Smit, Wim Pappot en familie. 
 

Van dag tot dag 
 

Wo 05 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  10.45 uur Zanguurtje Theresia 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

Zo 09 juni 10.00 uur Pinksteren; Eucharistieviering met St. Caeciliakoor 

Voorgangers: Pastor G. van Tillo / E. Brussee 

Wo 12 juni 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo 

Zo 16 juni 10.00 uur Heilige Drie-eenheid/ Caritas zondag. Eucharistieviering met koor Elckerlyc. 

Voorganger: Pastor J. Stam 

  10.15 uur Vormselviering in de Titus Brandsmakerk met tienerkoor Vivace. 

 

Oecumenische kloosterdag 2019 
De Sint Urbanuskerk en de Amstelkerk organiseren op vrijdag 5 juli een dagtocht naar de abdij Koningsoord 

van de zusters trappistinnen in Arnhem. We vieren een aantal gebedstijden mee, krijgen informatie over de 

abdij en een gesprek met één van de zusters. Samen genieten we een warme maaltijd. In de middag hebben 

we tijd voor een groepsgesprek en eigen rust en bezinning. Ook is er dan de mogelijkheid de abdijwinkel te 

bezoeken. Het gehele programma vindt u in De Brug op pagina 10.  

Tijd:    09.00 uur -19.00 uur 

Kosten:  € 30,- (inclusief warme lunch, consumpties en gebruik van ontvangstruimte in het klooster). 

Aanmelden en meer info bij Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of via 4961320  of via 

urbanusparochie@xs4all.nl 
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