
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overweging Allerzielen 
Je moet er eens op letten. In de herfst valt er niet veel te feesten. De natuur laat zich een tijd van haar 

somberste kant zien. Het zomerse leven is verdwenen. Toch zijn er in deze donkere periode feesten: het 

feest van Allerheiligen en dat van Allerzielen. Dat klinkt vreemd: feesten en naar het graf gaan van mensen 

die gestorven zijn. Toch kan het een feest zijn, want voor wie gelooft in Jezus heeft de dood niet het laatste 

woord: over de dood heen is nieuw leven. Als je vanuit deze overtuiging leeft, is het mogelijk feest te vieren 

terwijl je de overledenen herdenkt.  

De hele rijkdom van de zomer valt deze dagen uit de bomen en de struiken. Ze lijken wel dood maar wie 

onder de schors kijkt vindt daar nog het volle leven: het sap slaapt tot de volgende lente. De bomen zeggen: 

wij zijn niet dood kijk maar naar de binnenkant, daar 'zit het leven'. En in de herfst wordt ook het gewas in 

elke tuin zoveel dunner: je kan zien tot achterin de tuin. In elke herfst zegt elke tuin: kijk verder, kijk er 

doorheen, kijk naar de overkant. (Godfried Kardinaal Danneels - Homilie t.g.v. Allerheiligen 1983) 

 

 

 

Mededelingen: 
 De kledinginzameling voor Mensen in Nood, waarvoor op dinsdag 24 september kleding achter in de 

kerk werd ingezameld, heeft ondanks de regen, toch 1860 kg opgebracht (vorig jaar was dit 2400 kg). 

Iedereen hartelijke dank voor de inbreng en niet te vergeten de vrijwilligers voor het opvangen van alle 

zakken kleding op dinsdagmiddag/avond en de mannen die er op woensdagmorgen waren om de zakken 

in de vrachtwagen te laden! Klasse. 

 Het Bruggetje is vanaf heden 1x per maand te vinden achter in de kerk, in de kapel en op onze website, 

met daarin de intenties, het rooster en de laatste nieuwtjes. Wilt u het Bruggetje digitaal ontvangen? 

Stuur dan een berichtje naar redactieurbanusouderkerk@gmail.com. 

 Op woensdag 27 november vallen de parochiebladen Spirit en De Brug weer bij u in de bus. 
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Intenties november 2019 
 

Zaterdag 02 november 2019 Allerzielen 

Theo Nagel, Arie Schrama, José Wessel-Duivenvoorden, Henk Copier en Lucia Copier-v.d. Heide,  

Rien Verlaan, Co Klarenbeek, Nel Drubbel-van’t Schip, André Caminada. 
 

Zondag 03 november  

An Kops-Kraakman, overleden ouders de Jong-Al en Nico Spaansen, overledenen familie Caminada, overledenen familie 

Werners, 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. 
 

Zondag 10 november   

An Kops-Kraakman, overleden familie Rijntjes-Snellen, Ruud Oud, Nel Drubbel- van ’t Schip, Alida Bakker-v.d. Broek, 

André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie, Martin Fust. 
 

Zondag 17 november  

An Kops-Kraakman, levenden en overledenen van de familie Caminada-Werners, André Bremmers en  

Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Wees-Kolk, Herman Compier, overleden 

familie van Thienen, Co Klarenbeek, Nel Kea-Pronk, , Ans van Putten-Marjot, Riet Hilhorst-Picavet, Martien v.d. Linden. 
  

Zondag 24 november 

An Kops-Kraakman, Jan Compier, Rien Verlaan, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van ’t Schip,  

Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld,  

Nol Bleumink, overleden ouders van Wieringen-v.d. Salm, Henk Smit, Cor Backer. 

 

Agenda 
 

Za  02 nov 19.30 uur Allerzielenviering met Caeciliakoor. Voorganger: Pastor Brussee 

Zo 03 nov 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor V. Tillo 

Di 05 nov 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 
Wo 06 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  10.45 uur Zanguurtje in Theresia 

  13.30 uur Kerkschoonmaken met na afloop koffie 

  20.00 uur Avondgebed in de Amstelkerk 

Zo 10 nov 10.00 uur Eucharistieviering met zanggroep de Duif. Voorganger: Pastoor Jongerden 

Wo 13 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor V. Tillo 

  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 

Zo 17 nov 10.00 uur Eucharistieviering met het Caeciliakoorzang. Voorganger: Pastor V. Tillo 

Wo 20 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  20.00 uur Meditatieavond in de Amstelkerk 

Do 21 nov 19.30 uur Eucharistieviering met stille aanbidding. Voorgangers Pastoor Jongerden/ Brussee 

Zo 24 nov 10.00 uur Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorgangers: Pastor V. Tillo/ Brussee 

Wo 27 nov 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk 

  11.00 uur Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor V. Tillo 

  20.00 uur Zangmeditatie in de Amstelkerk 

 

 Misschien is het God die jou zoekt? Hoe zou je op het zoeken van God kunnen antwoorden? 

Zou God je kunnen roepen om hem nog meer en nog dieper lief te hebben?  

Wat zou je willen zeggen tegen degene die van je houdt om wie je werkelijk bent?  

Uit: www.biddenonderweg.com 


