
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig nieuw school/werkjaar! 
Zondag 1 september is er weer de feestelijke startviering aan het begin van het nieuwe seizoen. 

Samen met de drie koren willen we er weer en mooie viering van maken. 

Natuurlijk is er na afloop weer samen koffie drinken met iets lekkers. Al jaren een traditie. 

Wij willen de bakkers onder u weer vragen om iets lekkers te maken. Graag horen we of dat gaat 

lukken. Wilt u iets lekkers bakken, meldt u dit dan aan Didy Brugman: 020-4963932 (graag even 

inspreken indien afwezig) of email: didybrugman@gmail.com. 

 

Ter bezinning 
Van alles wat de mens door de eeuwen heen bouwde,  

is er niets zo waardevol als een BRUG! 
 

Een moeder is brug tussen schoot en het leven.  

Een vriend is brug tussen alleen en samen. 

Een priester is brug tussen mensen en God. 

Een vader is brug tussen klein-blijven en groot-worden. 

Een grootouder is brug tussen verleden en toekomst. 

Een leerkracht is brug tussen leren en leven. 

Een dichter is brug tussen werkelijkheid en droom.  

Een kind is een brug tussen leren en leven. 

Een meisje is brug voor haar jongen. 

Een jongen is brug voor zijn meisje. 

Een nacht is brug tussen gisteren en morgen. 

Een zoen is brug tussen spreken en zwijgen. 

Een lied is brug tussen klank en woord. 

Ieder van ons kan brug zijn. 

 

Ik vraag je: 

Zorg dat ik veilig naar de overkant kan gaan! 

Dan zal ik jou herkennen als een kei in de bedding, 

als een steunende hand, als het woord dat mij draagt... 

(vrij naar Alle-mensen litanie van Marcel Ploem) 
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Intenties  
 
Zondag 25 augustus 
Martin Fust, Riet Hilhorst-Picavet, Ruud Oud, Lenie Lakerveld-Broodbakker, André Bremmers en  
Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, Jaarmis Jos en Arie Schrama,  
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Co Klarenbeek, Herman Compier. 
 
Zondag 1 september 
Riet Hilhorst-Picavet, Theo Nagel, Nel de Koning-Splinter, 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, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Co Klarenbeek. 

 

Agenda 
 

Wo 28 aug 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
Za 30 aug 09.00 uur Extra opruimactie kerk; opgave via Didy Brugman 
Zo 01 sept 10.00 uur Startviering met zang van de koren 

Voorgangers: Pastor G. van Tillo en E. Brussee 
Wo 03 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 
  10.45 uur Zanguurtje Theresia 
  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 
Zo 08 sept 10.00 uur Woord&Communieviering met zanggroep De Duif 

Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

Kerkbalans  komt eraan! 
Later dan u gewend bent, maar kerkbalans komt er aan! De voorbereidingen voor de actie 

Kerkbalans zijn in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk!’. De brief zal 

bijgesloten worden bij de komende Brug. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële 

situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. 

Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 

financiële basis voor onze kerk/parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.  

 

Mocht u in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven voor het maandelijks incasseren 

van de Kerkbalansbijdrage, dan zal het u zijn opgevallen dat de incassering van de maand juli nog niet 

heeft plaatsgevonden. Door administratieve problemen was het helaas niet mogelijk dit op de 25e 

van de maand uit te voeren. Het streven is dit alsnog in augustus te doen plaatsvinden. In het 

uiterste geval zullen de bijdragen van zowel juli als augustus in de maand september worden 

afgeschreven van uw rekening. Mocht u dit niet gelegen komen, dan vernemen wij graag hoe u e.e.a. 

uitgevoerd wilt hebben. Excuses voor de eventuele overlast. 

 

Alvast voor in uw agenda: Kledingactie "Mensen in Nood". 
Dit jaar kan goede kleding worden ingeleverd op dinsdag 24 september, tussen 15.00- 20.00 uur,  

in het kerkportaal via bij de zijdeur op de Achterdijk 1. Meer informatie vindt u in de Brug welke 

begin september uitkomt. 

 


