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Roepingen zondag: ‘Wek de wereld’

Gebed om roepingen

“Paus Franciscus spoort iedere gelovige aan
dankbaar te zijn voor de gave van de aanwezigheid
van godgewijde mannen en vrouwen in ons midden
en met hen samen te werken. Dit samenwerken kan
heel concreet in parochies waar kloosters en
religieuzen aanwezig zijn. Het samenwerken kan
echter ook in de geest door ons met de religieuzen
bewust te zijn van onze opdracht, namelijk ‘de
wereld te wekken’ door een leven in navolging van
Jezus Christus.”

(Uit 2008-2009” uitgave Roepingenraad aartsbisdom Utrecht)

Meimaand: tijd voor Maria
Stil en onopvallend, bescheiden op de
achtergrond, een beetje vergeten, vind
je haar toch overal terug.
In kerken en kapellen, op hoeken van
straten, verkleurd door regen en wind,
in huiskamers, oud of modern
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Levende God, schenk Uw kerk van vandaag een gulle
lach, die hoopvol uitstijgt boven alles.
Maak dat mensen er met volharding en plezier Uw
blijde boodschap uitdragen, in woord en daad.
Laat alle talenten die Uw kerk herbergt tot hun recht
komen; dat zij tot Uw eer ingezet worden, om
anderen meer mens te laten zijn.
Roep in de schaarse stiltes van het druk, druk,
drukke leven mensen uit ons midden
om de kar te trekken. Dat zij zich gedragen weten,
als zij zich met huid en haar binden aan de kerk.
Laat hen met vreugde anderen inspireren om in Uw
Geest te leven. Moge hun enthousiasme en hele
doen aanstekelijk werken voor de kerk van nu en
morgen. Amen.

Iedere woensdag in mei, vanaf woensdagavond 6 mei, om 19.30 uur in de
Mariakapel zal Bernadette Stronkhorst ons begeleiden door de blijde,
droevige en glorievolle geheimen alsmede de geheimen van het Licht.
U bent van harte welkom mee te bidden, en weet u, bidden helpt…echt!!!

Tijd is een mooi iets,
niemand heeft het,
maar iedereen kan het maken!

Lintjesregen
Het heeft onze koning behaagt 3 parochianen te onderscheiden. Rob Ammerlaan,
Nico van Wieringen en Wim Compier hebben een lintje gekregen. Inmiddels
weet ik dat je er echt wat voor moet hebben gedaan om voor deze mooie
onderscheiding in aanmerking te komen. Graag willen wij dan ook Rob, Nico
en Wim via deze weg van harte feliciteren met dit lintje. Ook het werk wat
jullie voor de kerk hebben gedaan en nog steeds doen is des te meer reden
dat we als medeparochianen, ik mag wel zeggen,
apetrots zijn.

Intenties
Zondag 26 april 10.30 uur
Riet Zeldenhuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Ruud Oud, Theoa Kooiman, Ton Lefévre, Joop Platjes, Ben Sanders,
Da van Bakelen-Buffing, familie van Nes-Bosma, Nel Drubbel- van ’t Schip, Gijs de Graaf, Riet de Koning-van Rijn, Ien
Morssink-Visser en Leo Copier, Rien Verlaan, Theo Kouwenhoven, To Out-Fritschy en Jan Out en overleden ouders AlbertsAlberts.

Zondag 03 mei 10.00 uur
Gijs de Graaf, Ien Morssink-Visser, Riet de Koning-van Rijn, Agatha te Beek-Broodbakker, Leo Copier,
overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders
Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, Elena kruishaar-Demtschenko, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel
Drubbel-van ’t Schip, familie van Nes-Bosma, familie Bakker en jarige mevrouw Bakker.
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Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk met Laurens de Boer
Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Roepingenzondag; Eucharistieviering met koor Elckerlyc.
Voorganger is pastor van Tillo, tevens kindernevendienst
Verspreiding parochieblad ‘De Brug’
Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor van Tillo.
Elena Hendriks zal worden gedoopt
Herdenkingsbijeenkomst in de Amstelkerk
4 mei Herdenkingsconcert met Requiems Duruflé en Fauré in de Augustinuskerk
Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?

19.30 uur
15.00 uur

Rozenkransbidden in de Mariakapel
Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo

10.00 uur

Eucharistieviering met zang van ‘t Kwetternest
Voorganger is pastor van Tillo

12.00 uur
08.45 uur
10.00 uur

Doetip: Gratis theatervoorstelling 'De Omdenkers'
Dit is een productie van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting uit Zwolle. De voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door
mensen die leven in armoede en voormalig dak- en thuislozen. Samen met professionals maakten zij een theatrale bewerking
van een bijzondere werkelijkheid: spookburgers. Mensen die bij geen enkele gemeente zijn ingeschreven en daardoor geen
rechten hebben. Ze leven, ademen, vechten voor hun bestaan, maar op papier bestaan ze niet. Ze zijn Nederlanders en toch
illegaal. Het komt vaker voor dan gedacht. Mensen uit Amsterdam, parochianen, leden van andere kerken, buurtgenoten,
mensen uit bestuur en politiek, cliënten en medewerkers van de voedselbank en van Kerk en Buurt keken gefascineerd en
leefden intens mee. Voor sommigen kwamen de problemen zo doorleefd voor het voetlicht, dat zij het nauwelijks konden
aanzien. Een verhaal dat elke christen, elke burger van dit land aan het denken, het omdenken kan zetten.
De daklozen, samenwonend aan de marge van een aangeharkt dorp, geïntimideerd door een goedgebekte wethouder, die
zich laat vergezellen door de naïeve, vrome pastoor, die later gaat omdenken, zich laat bekeren, beleven en vertellen hun
verhaal van uitsluiting uit de samenleving, uit het arbeidsproces.
De toegang is gratis. Graag aanmelden: deomdenkers@gmail.com
Speeldata:

woensdag 29 april 2015 en donderdag 30 april 2015

Adres:

De Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1, Amsterdam

Aanvang:

20:00 uur

