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Welkom
Zondag 7 september j.l. is
onze nieuwe pastordiaken Eugéne Brussee
geïnstalleerd. Ook al zullen
zijn werkzaamheden plaats
vinden in heel regio Amstelland voor de parochies Sint
Urbanus Ouderkerk en RK
Amstelland, hij zal de eerst
aanspreekbare pastor zijn
voor ons Ouderkerk.
In deze feestelijke viering,
werd het ook hele pastorale
team van de regio aan ons
voorgesteld.

Woord van dank
Zondag 7 september heb ik
als een warm welkom ervaren. Hartelijk dank daarvoor, ook namens mijn hele
gezin. De contacten met
mensen die ik ontmoet zijn
hartelijk en het valt me op
hoe ieder zijn of haar
steentje bijdraagt aan deze
geloofsgemeenschap.
Samen met u kijk ik vol
vertrouwen naar de
toekomst. Met de Geest
van God als wind in
de zeilen.

Moment van bezinning
Mensen gevraagd om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen heen hee gestaan,
Mensen gevraagd die wegen markeren
waarop alles wat leven hee verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan,
Mensen gevraagd om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
voor een andere jd en een nieuwe moraal
Mensen om ijzer met handen te breken
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd om hun stem te verheﬀen
verontrust door een wapen dat niemand ontziet
Mensen die helder de waarheid beseﬀen,
dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar lee,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed gee.
Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd.
Mensen te midden van mensen gevraagd.

Rec ﬁca e
In ‘De Brug’ staat vermeld
dat het woensdagochtend
gebed in de maand oktober
in de Amstelkerk plaatsvindt.
Dit is echter in de Sint Urbanuskerk. Via de Dagkapel
kunt u de kerk binnenlopen.
Inloop vanaf 8.30 uur.

Op ademkomen
Levend in een wereld van
voortdurende prikkels, stress,
hecek, snelheid en lawaai
gaan veel mensen op zoek
naar momenten van slte en
bezinning. Het voelt niet goed
geleefd te worden en zo aan
het leven voorbij te gaan.
Gedreven door het verlangen
weer dichter bij de bronnen
van je bestaan te komen,
is het van belang ruimte en
jd in je leven te maken om
hieraan aandacht te geven.
De meditaeavonden zijn
vorige week weer van start
gegaan. Iedere woensdagavond om 20.00 uur bent u in
de Amstelkerk (september)
dan wel de Sint Urbanuskerk
(oktober) van harte welkom.
Het jaarprogramma vindt u
achter in de kerk en in de
Dagkapel.
Inloop vanaf 19.45 uur.
www.opademkomen.nl

Pastor Eugène Brussee

redac eurbanusouderkerk@gmail. com

In Memoriam



Willy de Kuiper-Korrel 31-08-2014
Ben Sanders
03-09-2014

‘Te zoeken hoeft niemand jou
want er is geen plaats
waar jij niet bent te vinden’

Inten es
Zondag

14 september

Zondag

21 september

Willy de Kuiper-Korrel, Ben Sanders, Jan Splinter, Herman Jooren, Nel Drubbel-van
’t Schip, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Elena Kruishaar-Demtschenko,
Wil Morer-van Essen, Nellie van Buuren, Ton Witmond, Sophie Kea, Theo
Kouwenhoven. Voor allen die het moeilijk hebben.
Overleden ouders v.d .Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Overleden familie van WeesKolk, Ben Fakkeldij, Annie Mouris, André Bremmers en KiKy Bremmers-Geisler,
Ruud Oud, Joop Platje, Theo Kooiman, Ton Lefèvre, Willy de Kuiper-Korrel, Ben
Sanders.

Van dag tot dag
Zaterdag
Zondag

13 september
14 september

18.30 uur
10.00 uur
19.30 uur

Woensdag

17 september

Vrijdag
Zaterdag

19 september
20 september

08.45 uur
20.00 uur
12.30 uur
12.00 – 16.00 uur

Zondag

21 september

10.00 uur

Woensdag

24 september

08.45 uur
15.00 – 20.00 uur

20.00 uur

Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo
Euchariseviering met koor Elckerlyc.
Voorganger: Pastor van Tillo
Vesper in de Amstelkerk.
Voorganger: mw. Corrie van Till
19.00 uur Inzingen o.l.v. Eric Jan Joosse
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meditaeavond in de Amstelkerk o.l.v. dominee Jos de Heer
Lunchjdconcert in de Sint Urbanuskerk
Muzikale wandeling door het dorp, incl. drie concertjes.
Opgave via Bakkerij Out.
Oecumenische viering: Vredeszondag in de Sint Urbanuskerk.
Voorgangers: Dominee Jos de Heer en
pastor-diaken Eugène Brussee.
Met medewerking van de koren: Capella Nova en Sint Caecilia.
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Kledinginzameling voor Mensen in Nood.
Onze vrijwilligers nemen graag uw zakken kleding in ontvangst
in het voorportaal van onze kerk.
Meditaeavond in de Amstelkerk o.l.v. dominee Jos de Heer

Binnenkort
Bijbeltafel in Ouderkerk; een parculier, niet kerkelijk
iniaef van Frank den Delden. Voel je welkom!
De Bijbeltafel is om de twee weken vanaf maandagavond
22 september. Voor informae: debijbeltafel@upcmail.nl.

Vrijdag 19 september
Lunchtijdconcert
Sint Urbanuskerk

Woensdag
24 september

