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Veertig dagen
Veertig dagen om te denken aan Jezus aan wat hij zei aan wat Hij deed.
Veertig dagen om na te denken over jezelf over wat je zegt en wat je doet.
Veertig dagen om uit te kijken naar het feest van het leven en een nieuw begin.
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Urbanus lunchtijdconcert 20 maart 2015
t

Op vrijdag 20 maart (12.30 uur) zal in de S Urbanuskerk het eerste Lunchtijd Concert van het Urbanus
Concertseizoen 2015 worden gegeven door Gerlieke Aartsen (hobo) en Eric Jan Joosse (orgel). Zij spelen
werken van Bach en zijn leerlingen, onder andere van Johann Sebastian Bach de Hobosonate in g klein,
deel 1, van Johann Ludwig Krebs de Fantasia in f klein en van Alessandro Marcello het Hoboconcert in d
klein, deel 3. Van dit laatste werk heeft Bach een transcriptie voor klavecimbel geschreven.
De toegang tot de concerten is gratis. Na afloop wordt een deurcollecte gehouden om de onkosten te dekken.
Wij heten u van harte welkom.
Tot de zomervakantie staan nog twee Urbanus Concerten op het programma. Op vrijdag 24 april 2015 (aanvang: 12.30 uur)
een Lunchtijd Concert met Laurens de Boer (piano) en op zondag 17 mei (aanvang: 15.30 uur) een operaconcert met Suzanne
Brussee-Van de Vosse (sopraan), Valerie Friessen (alt), Leo van der Plas (tenor), Peter Arink (bas) en Hans van Beelen
(vleugel).

Stille Omgang 2015: Een Pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ’t onverwachte . . .
In nacht van 21 op 22 maart aanstaande wordt ter herinnering aan het Mirakel van Amsterdam in 1345 de Stille Omgang
gelopen. Voor de deelnemers uit de RK parochie Amstelland zal een bus rijden vanaf De Goede Herderkerk Van
Boshuizenstraat 420 Amsterdam-Buitenveldert.
Ter voorbereiding zal daar om 22.15 uur een eucharistieviering worden gehouden, waarna de bus om + 23.30 naar het
beginpunt van de omgang, het Spui, zal vertrekken. Na het voltooien van Stille Omgang is er in de Oude Lutherse kerk aan het
Spui gelegenheid koffie en een broodje te gebruiken. De bus zal tussen 00.40 en 01.00 van het Spui terugkeren naar de Van
Boshuizenstraat.
Van de deelnemers wordt een bijdrage aan de vervoerskosten gevraagd van € 7,-- per persoon. Als u
zeker wilt zijn van een plaats in de bus kunt u zich opgeven bij Leo van der Vliet, e-mail Leovliet@live.nl;
telefoon 020-6431761, of via de telefoon (inspreken) 020 6420843.

25 maart Passieconcert: Het Stabat Mater van Pergolesi
In het kader van het gezamenlijke 40-dagen programma van de Sint Urbanusparochie en de Amstelkerk zal op
woensdagavond 25 maart om 20.00 uur in de Urbanuskerk, een passieconcert worden gegeven waarin het ‘Stabat mater’ van
Pergolesi op het programma staat. Medewerking aan het concert verlenen Susanne Brussee - van de Vosse (sopraan),
Marianne Selleger (alt), Eric Jan Joosse (kistorgel) en een strijkersensemble.

Overleden
07 maart 2015 Rie Broers-van de Lest, de vrouw van Cor Broers, overleden en begraven te Goirle.
09 maart 2015 Riet de Koning-van Rijn. Maandag 16 maart om 12.45 uur zal de uitvaartdienst worden gehouden.

Je bent niet meer
daar waar je was,
maar overal waar wij zijn.

Intenties

Zondag 15 maart 10.00 uur
Overleden familie v/d Ancker-Bomars, overleden ouders v/d Kroon-Kemphorst, Herman
Jooren, overleden familie van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler,
Wim de Koning, familie van Nes-Bosma, Nel Drubbel-van ’t Schip, Gijsbertus Keizer en
Margaretha Keizer-Schalkwijk, Wim Leurs, Ria Sluys-Könst, Catrien de Kuiper-Barlag en Leo Boersma.

Zondag 22 maart 10.00 uur
Lenie Lakerveld-Broodbakker, Agatha Mooren-v.d.hulst, Cock Rietveld, Nel Drubbel-van ’t Schip, Jan Splinter,
familie van Nes-Bosma, Theo Kouwenhoven, Ria Sluis-Könst, Catrien de Kuiper-Barlag, Leo Boersma, Riet de
Koning-van Rijn en Rie Broers-van de Lest.
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4 zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering met het Caeciliakoor
Voorganger is pastor Jansen
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meditatieavond in de Amstelkerk.
‘Aanbidding’ in de Urbanuskerk
Lunchtijdconcert in de Sint Urbanuskerk. Deurcollecte.
e
5 zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering met koor Elckerlyc
Voorganger is pastor Buitendijk. Kindernevendienst.
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk.
Passieconcert ‘Stabat Mater’ in de Urbanuskerk
Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo
Palmpasen. Gezinsviering met ‘Kwetternest.
Voorganger zijn pastor Stam en pastor Brussee

Collecte in natura op Witte Donderdag voor het Harriet Tubman Huis
Op Witte Donderdag 2 april zal er voor dit opvanghuis in Amsterdam Zuidoost een in natura
collecte worden gehouden. De artikelen die het meest gewenst zijn: houdbare etenswaren en
beleg, toiletartikelen, handdoeken, tandpasta, tandenborstels, shampoo zeep, deodorant,
wasmachine-wasmiddel (liefst kussentjes van Ariel), afwasmiddel en theedoeken, toiletpapier,
goede kleding voor vrouwen, goede kleding voor j + m tot ca. 12 jaar, damesondergoed en
kinderondergoed voor j + m tot ca. 12 jaar, maillots en handschoenen.
Indien u niet in de gelegenheid bent om op 2 april a.s. aanwezig te zijn dan kunt u uw bijdrage
ook overmaken naar de betaalrekening NL10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Harriet Tubman Huis.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.harriettubmanhuis.nl.
Het Harriet Tubman Huis is een project voor de tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun
kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Het huis is gevestigd in drie
aaneengeschakelde flats in Amsterdam Zuidoost. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingen- problematiek ook te
maken hebben met ziekte of fysieke gebreken of de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. In principe
verblijven de vrouwen maximaal 6 maanden in het huis en er wordt met de hulpverleners attent gekeken naar mogelijk
andere vormen van huisvesting.
Het Harriet Tubman Huis is genoemd naar Harriet Tubman, een zwarte vrouw uit de negentiende eeuw in
de Verenigde Staten, die zichzelf bevrijdde uit de slavernij en daarna haar leven wijdde aan de bevrijding van anderen,
waarbij zij grote persoonlijke risico’s nam.

