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Paaswens 2016
Geweld komt dichtbij
wanneer wij?
Maar afschuw en angst
hebben niet het laatste woord
De dood is overwonnen
De Levende is opgestaan
Hij is met ons begaan
En met ons opnieuw begonnen
Mag dat ons bemoedigen?
Zalig Pasen
Pastor Eugène Brussee

Heeft Jezus een testament nagelaten? (Paul Kevers)
Sommige mensen maken een testament, een 'laatste wilsbeschikking'. Ze schrijven op wie hun huis, hun geld
of hun andere bezittingen zal erven. Na hun dood wordt dat testament geopend en door de notaris
voorgelezen. Het gebeurt wel eens dat er daardoor ruzie ontstaat in een familie. Zo'n testament heeft Jezus
niet nagelaten. Jezus had trouwens geen huis, geen geld en geen bezittingen. Er was niet veel om te
verdelen! Maar Jezus had wel een soort van 'laatste wilsbeschikking': een laatste wens. Daarover schrijft
Johannes in zijn evangelie. Jezus is met zijn leerlingen voor de laatste keer aan tafel gegaan. Eerst heeft Hij
hun de voeten gewassen. Zo wilde Hij duidelijk maken dat Hij gekomen was om zich ten dienste te stellen
van de mensen. 'Ik geef jullie een voorbeeld,' zei Hij, 'zo moeten jullie ook doen.' Daarna hebben ze samen
gegeten. En toen sprak Jezus zijn 'laatste wens' uit: 'Houd van elkaar zoals Ik van jullie heb gehouden.' Dat
laatste zinnetje is het 'testament' van Jezus. Dat was zijn enige, zijn liefste wens: dat de mensen van elkaar
zouden houden zoals Hij van de mensen hield. Dat wil zeggen: altijd begaan zijn met de ander. Gemakkelijk
om te onthouden, dat 'testament'. Maar niet zo gemakkelijk om uit te voeren...
Copyright: C. Leterme

Lied: Hemel door Bart Peeters
……Het staat in de Bijbel En in de Koran: Zonder liefde kan de hemel niet bestaan, Zonder liefde kan de
hemel niet bestaan...
Luister naar dit lied via: http://www.gva.be/cnt/dmf20160323_02198210/video-bart-peeters-zorgt-opnieuw-voor-kippenvelmoment

Laatste nieuws
Afgelopen dinsdag 22 maart is er in de kerk een
informatiebijeenkomst gehouden voor belangstellenden en
omwonenden betreffende de bouwplannen rondom de kerk.
Met de woorden ‘We willen iets bestaands behouden, door iets
nieuws toe te voegen’, gaf ons parochiebestuur aan waarom het
nodig is om de grond van de kerk te verkopen. Zo kunnen we de
vier monumenten waar we onze zorg voor hebben, veilig stellen
voor de toekomst. Uiteraard zijn er deze avond vragen en
vraagtekens gesteld. Het parochiebestuur dankt u allen hartelijk
voor uw komst en bijdrage. Zodra er weer nieuws is zult u dit
lezen in het parochieblad ‘De Brug’ welke in mei uitkomt.

Openingstijden parochiesecretariaat:
Dinsdagmiddag
14.30 – 16.30 uur
Woensdagochtend
09.30 - 11.30 uur
Donderdagochtend
09.00 - 11.30 uur
Vrijdagmiddag
14.30 – 16.30 uur
Contact is ook mogelijk via:
Telefoon/voicemail: 020- 4961320
Email: urbanusparochie@xs4all.nl
Parochie-coördinator Paul Liesker: 0614 181 919

Intenties
Zaterdag 26 maart en zondag 27 maart 2016: Pasen
Mieke van Dijk-van Harteveld, Jan Klijn, Aja Harte-Boon, Riet Mak-Bekhuis, Hanneke Brummelhuis-Jansen,
overleden leden familie Brummelhuis-Jansen, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker,
Catrien de Kuiper-Barlag, Leo Copier, Maria Bart-Dornseiffen, Jo Meester, Corrie Kahmann-Verstegen,
Corrie Kuiper-de Jong, Rob Cerpentier, overleden ouders de Jong-Al, overleden familie Vestering-Knijn,
Theo Kouwenhoven, Wim Leurs, Rien Verlaan, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Wim de
Koning, Jan Compier, overleden ouders Schwegler-Epskamp, overleden familie Kouwenhoven-Bomars,
Ben van Dijk, Piet van Dijk, Geertruida Kuin-Verheul, Jan Miltenburg,
overleden familie van Engen-Schoonderwoerd.
Zondag 3 april 2016
Mieke van Dijk-van Harteveld, Jan Klijn, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders BoomDriehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Elena Kruishaar-Demtschenko, Rinie Helsloot-de Groot,
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, Joop v/d Meer,
Corrie Kahmann – Verstegen, overleden familie Schreurs- v/d Wurff, Riet Mak-Bekhuis, Henny Compier.
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Kruiswegstatie met ’t Kwetternest. Voorganger is pastor Brussee
Goede Vrijdagviering met Sint Caeciliakoor.
Voorgangers zijn pastor Van Tillo en pastor Brussee
Oecumenische viering in Theresia met pastor E. Brussee en dominee J. de Heer
Paaswake; Eucharistieviering met koor Elckerlyc
Voorgangers zijn pastor Van Tillo en pastor Brussee
Hoogfeest van Pasen; Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor
Voorganger is pastor Van Tillo en pastor Brussee
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor Van Tillo
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Eerste Communiefeest met ‘t Kwetternest
Voorganger is pastor Brussee en pastoor Bakker

Verrijzen is een werkwoord. Verrijzen is doorheen het lijden opnieuw tot leven komen.
Verrijzen is opstaan, is bevrijding… is toekomst… Verrijzen is geloven in de liefde.
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