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Startviering: ‘We zijn weer online’
Zondag 4 september nodigen we u graag uit voor de startviering met als thema ‘We zijn weer online’. Zoals
gebruikelijk drinken we na afloop van deze viering met elkaar een kopje koffie of thee onder het genot van
zelfgebakken cake, koek etc. Bent u in de gelegenheid om iets te bakken? Dat zou lekker zijn. U kunt dit aanof opgeven via het secretariaat.

-----------------Wees welkom
Ook jou nodig Ik uit om feest te vieren
en aan mijn tafel te komen aanzitten - zegt God – om te delen in mijn vreugde.
En misschien denk je dat je je niet zult thuis voelen in dat gezelschap
en dat je er jezelf niet mag zijn, of dat je uit de toon zult vallen omdat je anders bent.
Maar hoe dan ook, je bent welkom, wie je ook bent.
En je moet geen geschenken meebrengen.
Het enige dat Ik van je vraag is dat je het feestkleed van de liefde draagt. (Erwin Roosen)

-----------------Uitnodiging: Uitleg Christelijke meditatie
“Past dat nou wel, mediteren in de kerk? Hoort dat niet alleen bij het Boeddhisme? Zijn wij wel trouw aan
ons geloof als wij mediteren? Is het niet een of andere vage hype? Geef mij maar wat te doen in de kerk,
daar kan ik iets mee! Is het iets voor mij?”
Op dit soort vragen en stellingen willen we antwoord geven op woensdagavond 7 september, van 20.00 21.30 uur, Amstelkerk, de week voordat we een nieuw seizoen starten van christelijke meditatie zoals we die
al weer vijf jaar geven vanuit de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk onder de noemer ‘Op Adem Komen’ in
Ouderkerk aan de Amstel. U hoort deze avond waar de oorsprong ligt van christelijke meditatie, hoe
meditatie in ons geloof verankerd is en in welke vormen het zich de eeuwen door heeft laten zien. Er is ook
ruimte voor vragen en opmerkingen. En tenslotte laten we u kort zien hoe wij de afgelopen vijf jaar
mediteren. We nodigen dan ook iedereen uit die nieuwsgierig is en wel eens denkt: wat doen ze daar nu?
Eigenlijk wil ik er wel naar toe, maar kan ik dat wel? Kom en luister en vorm uw eigen mening of dit wel of
niet bij u past. Hopelijk tot de 7e!
Namens de werkgroep Op Adem Komen, Diana Berendsen

Bijbelwerkplaats weer van start: De Psalmen, het levenslied en de levensweg
Bijbelwerkplaatst start op dinsdag 13 september om 20.00 uur in de Cuyperskamer.
De komende tijd zullen we ons bezighouden met de Psalmen, het eeuwenoude levens- en gebedenboek van
Israël en de kerk. Het gehele leven, met al zijn ups en downs weerspiegelt zich in dit boek. We zullen op zoek
gaan naar wat deze oude teksten ons hier en nu te zeggen hebben. Om mee te doen is er ook nu geen
Bijbelkennis vereist. We gaan ook geen theoretische bespiegelingen over de Psalmen geven, maar zoeken
naar een combinatie van uitleg van de inleider (leren), een moment van stille meditatie van alle deelnemers
(bidden), en een nagesprek waarin de ‘Lesefrüchte’ gedeeld worden met het oog op ‘wat neem je ervan
mee’ (doen).
Bijbelwerkplaats: Iedere tweede dinsdagavond van de maand. Data: 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2,
14/3, 11/4. Ook dit jaar werken Eugène Brussee en Jos de Heer hierin samen.

-----------------Van dag tot dag
Za
Zo

27 aug. 18.30 uur
28 aug. 10.00 uur

Wo
Zo

24.00 uur
31 aug. 08.45 uur
04 sep. 10.00 uur

Wo

07 sep.

08.45 uur
10.45 uur
13.30 uur

Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Eucharistieviering met samenzang of De Duif
Voorganger: pastor G. van Tillo
Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor parochiebladen Spirit en de Brug.
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Startviering/Eucharistieviering met alle koren, met na afloop koffie.
Voorgangers: pastor G. van Tillo/pastor E. Brussee
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerkschoonmaken met na afloop koffie

-----------------Intenties
Zondag 28 augustus 10.00 uur.
Ton van Thienen, Katalin Ágh, Lidy Broers, Riek Verbakel-van Scheijndel, Jopie van Raak-de Koning,
Ruud Oud, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Cor van Bakelen,
Doortje van Eijk-Bosboom, Nel Drubbel-van ’t Schip, Corrie Kuiper-de Jong, Jos Schrama, Aja Harte-Boon.
Zondag 4 september 10.00 uur
Ton van Thienen, Katalin Ágh, Lidy Broers, Riek Verbakel-van Scheijndel, Jopie van Raak-de Koning
Overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek- Broodbakker,
Elena Kruishaar–Demtschenko, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,
Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van’t Schip, Alie Mouris-Barlag, Theo Kouwenhoven en
Peter Kempers.

-----------------Vanaf woensdag 14 september liggen onze parochiebladen weer klaar.
Kopij insturen is mogelijk tot zondag 28 augustus, 24.00 uur

