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Vrede en alle goeds

Start: Alpha-cursus in Ouderkerk

De kerstoverweging van Pater Ambro Bakker s.m.a.
kunt u in z’n geheel teruglezen op
www.rkamstelland.nl. Het laatste stukje van deze
overweging wil de redactie u niet ontnemen:
‘Ieder van ons is op zijn of haar plek zelf
verantwoordelijk voor een wereld en een leven, die
anders kunnen en anders moeten. God is niet
iemand die plaats neemt op de reservebank om in te
vallen als wij mensen tekort schieten. Wij kunnen
Gods woord van vrede handen en voeten geven, ook
na Kerstmis. Want Vrede krijgt ‘n gezicht waar blinde
ogen worden geopend, waar lamlendige mensen
weer overeind komen, waar wij – tegen alle
verdrukking in – het goede nieuws blijven
proclameren. Ik wens u allemaal een zalig en vredig
kerstfeest toe! ’
© Pater Ambro Bakker s.m.a.

Speciaal voor:
- mensen die het christelijk geloof
willen verkennen
- mensen die nieuw zijn in de kerk
- mensen die de basiselementen
van het christelijk geloof nog eens willen
doornemen
Tien dinsdagavonden van 18.30 - 21.00 uur
met vooraf eerst samen eten.
Periode: 13 januari – 17 maart 2015
De eerste avond is 13 januari
en geldt ook als een informatieavond.
Waar?

Kerkstraat 20
(Naast de Amstelkerk)
Kosten:
Geen (een vrijwillige bijdrage
voor het eten)
Info/opgave : Eugène Brussee
Tel: 4961320
mail: e.brussee@rkamstelland.nl

Vanaf 2015 is er iedere 2e zondag van de maand
een gezinsviering waar alle kinderen van harte
welkom zijn en is er voor de allerkleinste een
crèche in de pastorie. Op iedere 4e zondag zal er
dan een kindernevendienst zijn. Houdt u het
‘Bruggetje’ in de gaten voor meer informatie?

Kopij ‘De Brug’
T/m dinsdag 13 januari heeft u de gelegenheid om kopij aan te leveren voor ons
parochieblad ‘De Brug’. Dank u wel.

In Memoriam Corry Kort 

15-12-2014
Corry Kort - van der Linden overleed 15 december. Zij was de oudste dochter in een bekend Ouderkerker gezin,
een dochter die moederde over de andere kinderen daar haar eigen moeder veel ziek was. Zij leerde haar man
Dirk kennen op het bevrijdingsfeest in Ouderkerk, maar moest haar man weer vroeg verliezen na een huwelijk
van 25 jaar. Zij had toen nog de zorg voor dochter Ans. Corry was altijd het middelpunt van het gezin:
zorgzaam, gezellig en met een actief, sociaal leven. Een echt mensen-mens. Verdriet is haar niet bespaard
gebleven want zij verloor ook nog een zoon en dochter. Maar zij bleef optimistisch en praktisch in het leven staan.
19 december was haar afscheidsviering in de Urbanuskerk waarna zij begraven werd op ons kerkhof.
Moge haar Schepper voltooien wat Hij eens met Corry begonnen is in het geloof dat zij nu verenigd is met haar
man en kinderen.

Afscheid
Is afscheid afstand nemen of juist dichterbij komen?
Is afscheid voor de tijd die komt of voor die al is geweest?
Is afscheid nooit meer of blijf je juist nu bij me?

Familiebericht
Op donderdag 18 december is mevrouw
Silvia Erna Peelen-Späth overleden.
Woensdag 24 december is mevrouw begraven op ons kerkhof en herenigd met haar man. Dat zij mogen rusten in
vrede.

Intenties
Zondag 04 januari 10.00 uur.
Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders
v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty
Bremmers-Geisler, André Caminada, Nel Drubbel van ’t Schip, Jan en Grada v.d.Lugt, Fam.v.Nes-Bosma,
Ton van Lange, Corry Kort- van der Linden en Silvia Peelen-Späth.
Zondag 11 januari 10.00 uur.
Echtpaar Snel-Baars t.g.v. hun 50 jarig huwelijk. Voor degenen die het moeilijk hebben,
Elena Kruishaar-Demtschenko, Wil Mortier-van Essen, Cock Rietveld, Agatha Mooren-v.d.Hulst, Theo Kooiman,
Ton Witmond, Nel Drubbel –van ’t Schip, Wim de Koning, Fam.v.Nes-Bosma, Ton van Lange, Corry Kort- van der
Linden en Silvia Peelen-Späth.

Van dag tot dag
Zo

04 jan.

10.00 uur

Wo

07 jan.

08.45 uur
10.45 uur

Vr
Zo

09 jan.
11 jan.

13.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Driekoningen; Eucharistieviering met samenzang
Voorgangers: Pastor Brussee en pastor van Tillo
Na afloop: Nieuwjaar wensen met koffie
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerkelijke liedjes zingen in de Glazen zaal
Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Meditatieavond in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Gezinsviering met ‘t Kwetternest
Voorganger is pastor Brussee
Vesper in de Amstelkerk. 19.00 uur inzingen

Di

13 jan.

20.00 uur
24.00 uur

Wo

14 jan.

Do

15 jan.

08.45 uur
20.00 uur
20.30 uur

Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk.
Met dominee Jos de Heer
Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor De ‘De Brug’ betreffende de
Periode februari/maart/april 2015
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk.
Meditatieavond in de Amstelkerk
1ste Ouderavond voor ouders van kinderen die de Eerste Communie gaan doen.

