
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land 

Wie te voet naar Compostella gaat weet er alles van: veel bagage is alleen maar ballast! Het 

doet de rug pijn en je raakt maar moeizaam vooruit. Wie het rijk van God wil realiseren, 

krijgt van Jezus de raad alles los te laten. Want wie te veel meesleurt, kan er niet veel van 

terechtbrengen. Heel veel tijd steken in het materiële doet de aandacht verdelen, zorgt 

ervoor dat waar het echt om gaat niet de kans krijgt om zich te ontplooien. Wie het rijk van 

God wil realiseren, moet dringend ‘ontspullen’ zodat men de ander kan vinden in liefdevolle 

aandacht en oprechte bezorgdheid. Chantal Leterme 

 

Open Monumentendag in teken van Vollebregt Orgel 
Op zondag 15 september a.s. is de Urbanuskerk open 

voor bezichtiging tussen 13.00 en 17.00 uur. In de 

neogotische kerk uit 1867, gebouwd door Pierre 

Cuypers kunt u rondlopen en o.a. de gebrandschilderde 

ramen en de kruisweg van dichtbij bekijken. Maar gaat 

u vooral ook even rustig in een kerkbank zitten en 

genieten van de prachtige sfeer. ’s Middags vanaf 

15.30 uur wordt het Vollebregt orgel bespeeld door 

Johan Vos. Het orgel is 140 jaar geleden gebouwd door 

de firma Vollebregt uit Den Bosch, gereedgekomen in 

1878 en evenals de kerk een rijksmonument.  

U bent van harte welkom om het orgel van dichtbij te bekijken. 

 

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 

is bijgesloten 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.   
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Intenties  

Zondag 8 september 

Riet Hilhorst-Picavet, Theo Nagel, Nel de Koning-Splinter, André Bremmers en Kitty 

Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie Van Beek-Boelrijk en  

Gerrie en Sannie, Nel Bomars, Wim de Jong, Jan Snel, Alida Bakker-v.d.Broek, Gijsbertus 

Keizer en Margaretha Keijzer-Schalkwijk.   

 

Zondag 15 september 

Riet Hilhorst-Picavet, Theo Nagel,  Nel de Koning-Splinter, Ruud Oud, André Bremmers en 

Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ‘Schip, overleden familie van Wees-Kolk, 

overleden familie Van Thienen, Nol Bleumink, Martin Fust, voor degenen die het moeilijk 

hebben.  

 

Agenda 
 

Wo 11 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  09.00 uur Verspreiden parochiebladen de Brug en Spirit 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia  

Voorganger: Pastor G. van Tillo 

  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 
Zo 15 sept 10.00 uur Oecumenische viering in de Amstelkerk 

Voorganger: Pastor E. Brussee en ds. B. Bos 

  13.00 uur- 
17.00 uur 

Open Monumentendag.  
Vanaf 15.30 uur klinkt het Vollebregtorgel 

Wo 18 sept 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Zangmeditatie in de Amstelkerk 
Do 19 sept 19.30 uur Eucharistie met stille aanbidding 
Zo 22 sept 10.00 uur Woord&Communieviering met het Caeciliakoor 

Voorganger: Pastor E. Brussee 

 

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 komende week uitkomt. 

 

 
 

 

God is echt blij om Zijn mensen! Kunnen wij ons aansluiten bij die vreugde? 

Lucas 15 


