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Delen…. Dat is pas geluk!
Als delen is: Iedereen hoort erbij.
Als delen is: Kom maar, dan maak ik je blij
Als delen is: Laten we het samen doen.
Als delen is: Een knipoog, een hand of een zoen.
Als van delen alle tranen drogen.
Als met delen kwaad wordt omgebogen
Dan wil ik ook delen, dan zeg ik geen nee.
Dan wil ik ook delen, dan doe ik graag mee.
Dan kan deze feestdag niet meer stuk.
Dan zeg ik: Delen....... Dat is pas geluk

Van harte gefeliciteerd
met jullie Eerste Communie.
Een hele fijne dag

Urbanus Lunch Concert
Vrijdag 15 april, 12.30 uur, Lunchtijd Concert door Eric Jan Joosse (orgel) en Saartje Schrage
(fluit). De toegang tot het concert is gratis. Aan de uitgang zal een collecte gehouden worden
om de onkosten te dekken.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood zaterdag 23 april tussen 9.30 en 12.00 uur
Uw (oude) zomer- en/of winterkleding, schoenen en huishoudtextiel kunt u inleveren in gesloten
zakken of dozen bij de Pelgrimskerk, Augustinuskerk, Kruiskerk, Titus Brandsmakerk, Paaskerk,
Heilige Geestkerk, Urbanuskerk Bovenkerk, Dagcentrum Ons Tweede Thuis (Westwijk). De
financiële opbrengst is bestemd voor Bangladesh, waar eenvoudige, duurzame dijken worden
aangelegd tegen overstromingen. Verdere informatie: Mareke Kniep, tel. 6435765

Meditatief dauwtrappen op Hemelvaartsdag donderdag 5 mei
Traditioneel organiseert werkgroep Vacare weer een dauwtrapwandeling met een meditatief
karakter. Donderdagochtend 5 mei vertrekken we om 07:00 vanaf het Kerkplein bij de Amstelkerk
en lopen naar boerderij Polderzicht. Daar mogen we het weiland inlopen, via een koeienvrije route,
richting het midden van polder de Ronde Hoep. Onderweg doen we wat meditatieve handelingen
en zorgen ervoor dat we tussen 8.00 en 8.30 terug zijn in de Amstelstroom waar men klaar staat
met koffie en thee. Vol met energie en geestelijke bagage kan u daarna de rest van de dag, of
wellicht een lang weekend, verder doormaken. Nadere informatie Paul Kösters (06-30390676) of
Corrie van Til (020-4963937)

Intenties
Zondag 10 april 2016
To Out – Fritschij en Jan Out, Adrianus en Laurens Stokkel,
Nelleke Maria Schelling, de oma van Tijmen Walbeek.
Zondag 17 april 2016
Wilhelmus Lambertus Meijer
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Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Eerste Communiefeest met ’t Kwetternest.
Voorgangers zijn pastoor Bakker en pastor Brussee
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Cursus ‘Heb lief en doe dan wat je wilt’
Urbanus Lunchtijd concert
Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor. Voorganger is pastor Van Tillo
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger is pastor Van Tillo

Johannes 21, 1-19
Niet meer vooruit kunnen.
Niet meer achteruit kunnen.
Geblokkeerd. Ingesloten. Uitzichtloos.
Bekijk het eens op een andere manier.
Gooi het over een andere boeg.
Het kan anders dan tot nu toe.
Zo is het wonder van nieuw uitzicht:
door een gesprek, door te lezen,
door een tijd van bezinning en gebed.
Niet meer terug naar het verleden willen.
Weer vooruit durven zien.
Beseffen dat er nog veel is om voor te gaan.
Om door te gaan.
Zo deed Jezus na zijn dood met zijn leerlingen.
Ze aanmoedigen en voortstuwen.
Zo doet Hij met ons vandaag. Niet opgeven!
De netten over een andere boeg gooien!, roept Hij ons toe.

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

Collecte t.b.v. de verlichting van de maand maart bedroeg € 1.111,64.
Dank u wel voor uw gave.

