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Oecumenische viering:
Gebedsweek voor de Eenheid
Van 18 t/m 25 januari 2015 wordt de jaarlijkse Week
van Gebed voor de eenheid van de christenen
gehouden. Het thema “Dorst” (Johannes 4 : 7) voor
deze Week van gebed is ons aangereikt uit Brazilië.
De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende de
dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de
dag, want dan hoopte ze geen van de vrouwen die
over haar roddelde tegen te komen. Jezus knoopte
een gesprek aan, niet met een preek maar met een
verzoek: “Wil je me te drinken geven?” Hij heeft zelf
dorst en hij spreekt over de behoefte aan levend
water.
Elk mens heeft dorst-dorst naar levend water: dat
zijn de twee facetten die in deze Week van Gebed
terugkeren. En wellicht doen we samen biddend, de
ontdekking dat we allen één zijn in onze
afhankelijkheid van de bron. Komt u ook?
Donderdag 22 januari om 19:00 uur,
Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1

Koffieschenkers gezocht
Een aantal parochianen heeft aangegeven dat ze het
prijs zouden stellen als er elke zondag gelegenheid is
om koffie te drinken in de kerk, na afloop van de
viering. Nu hebben we een trouwe
koffieschenkploeg waarvan Ans Sweers en Bep
Pilmeijer de dragende krachten zijn. Maar om hen
niet teveel te belasten hebben we meer mensen
nodig om dit te kunnen realiseren. De zondag dat
het koor Elckerlyc zingt, zorgt het koor voor de koffie
in de kerk. Daarnaast hebben we nog twee ploegen
van twee mensen nodig voor het koffieschenken.
Wie biedt zich aan?

Water
Wat er groeit.
Wat er bloeit.
Wat er leeft in de natuur.
Wat er staat.
Wat er gaat.
Wat er blijft voor lange duur.
Water doet het.
Water voedt het.
Water geeft aan alles stuur.
Wat er dan ook vraagt om water.
Laat er water zijn voor later.

Huwelijkscursus
Op 29 januari start er een cursus voor hen die
kerkelijk willen gaan trouwen. We komen om 20.00
uur samen in de pastorie van de St.
Urbanusparochie. Een paar stellen doen al mee.
Maar er is ruimte voor nog meer stellen. Meld je aan
en doe mee.

Vervoersdienst voor de kerkdiensten
Wilt u naar de kerk maar bent u slecht ter been of al
op leeftijd? Dan is er de mogelijkheid dat een van de
vrijwilligers van de kerk u met de auto oppikt. Een
aantal mensen uit onze parochie hebben
aangegeven dat ze dat willen doen. Zo is er een
ploegje die elkaar afwisselt en is het voor iedereen
te doen.
Voor meer informatie over of opgave, kunt u terecht
bij de pastor of het secretariaat: (020) 4961320 of of
e.brussee@rkamstelland.nl.

In Memoriam Helma Bon 

03-01-2015

Wilhelma Antonetta Theresia Bon – van Rijbroek, Helma is op 18 oktober 1947 in ’s Hertogenbosch geboren. Een
vrouw met een onvoorwaardelijke liefde voor haar man Huub, kinderen en kleinkinderen en vele anderen.
Iemand die de spil was van haar gezin maar ook voor velen een centrale persoon, een bindende factor, een vrouw
die meer aan anderen dacht dan aan zichzelf. Ze was heel actief op veel gebieden, in Duivendrecht en in
Ouderkerk. En iedereen kon altijd binnenwaaien, mee-eten ook. Heel bijzonder was ook haar zorg voor kinderen
die het even moeilijk hadden thuis en dan tijdelijk bij haar en haar gezin in huis kwamen wonen. Qua gezondheid
ging het niet zo goed. Na 7 magere jaren kreeg ze rond Kerstmis veel te verduren, hetgeen haar aan het begin van
het jaar fataal werd. Op 3 januari overleed ze in Amsterdam. Velen zullen haar missen, met name haar man Huub,
haar kinderen en kleinkinderen. We bidden voor hen en dat Helma het goed mag hebben bij haar Schepper.

In Memoriam Toon de Jong 

12- 01-2015

Antoon de Jong, Toon, geboren op 10 november 1930, was een man die moeilijk te doorgronden was en die meer
in de concrete zorg voor zijn gezin liet zien dat hij van hen hield, dan dat hij dat met woorden uitte. Na een niet al
te makkelijke jeugd leerde hij meer dan zestig jaar geleden Rie, zijn latere vrouw, kennen. Na hun huwelijk in
1954 gingen ze in een bovenwoning aan de Kloosterstraat wonen in Duivendrecht. Hun zonen Bas als Eric zijn er
geboren. Toon ging werken als boekbinder, iets wat hij zo’n 45 jaar gedaan heeft. Drie jaar geleden kreeg hij een
kunstheup en begon hij wat slechter te gaan. Hij en Rie hebben in september nog heel bewust hun zestigjarig
huwelijk kunnen vieren bij de Oude Smidse. Maar een paar maanden later kreeg Toon lichamelijk zoveel klappen
dat het hem fataal werd. Op 12 januari overleed hij. Zijn gezin denkt met dankbaarheid terug aan alles wat hij
voor hen betekent heeft. Bidden we voor hen en voor de zielenrust van Toon.

Als iets liefs je verlaat
Blijft nog altijd de liefde

Intenties

Zondag 18 januari 10.00 uur.
Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Ton de Kort, overleden fam. van
Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Ruud Oud, Joop Platje, Herman Jooren, Ben Sanders, Da
van Bakelen-Buffing, Jan Miltenburg, familie van Nes-Bosma, Ton van Lange, Nel Drubbel-van ’t Schip, Corry Kortvan der Linden, Silvia Peelen-Späth, Helma Bon en Toon de Jong.
Zondag 25 januari 10.00 uur.
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Riekie Groen-Hendriks, Johny Baron, Nellie van Buren,
Ton Lefévre, Willy de Kuiper-Korrel, Jan Splinter. Ben Sanders, Fam. van Nes-Bosma, Ton van Lange, Nel Drubbelvan ’t Schip, Corry Kort- van der Linden, Silvia Peelen-Späth, Helma Bon en Toon de Jong.
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