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Ter overweging:
Sta ook eens stil, denk eens rustig na,
vraag je eens af waarom je stilstaat,
en waarom je anders steeds maar verder gaat
Denk aan morgen, maar vergeet vandaag niet
beleef ook vandaag zodat je morgen kan zeggen
dat gisteren de moeite waard was.

-----------------Zondag 11 september: Lucas 15, 1-10
‘Een goede herder gaat op zoek naar ieder schaap’
Het is fijn als er naar je wordt gezocht. Het is verdrietig als niemand meer naar je zoekt.
Laten we hopen en bidden dat grote en kleine mensen elkaar zoeken en vinden, mannen en vrouwen, vaders
en moeders, ouderen en kinderen, kinderen en kinderen.
Maar er is nog iets, ook God zoekt naar jou en mij, naar ons allen. Hij hoopt zo van harte, dat wij ons door
hem laten vinden, en in zijn nabijheid willen blijven.

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.
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Woord&Communieviering met koor ’t Kwetternest
Voorganger is pastor E. Brussee
Kerk open i.v.m. Open monumentendag
Bijbelwerkplaats in Cuyperskamer, pastorie
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Uitkomen nieuwe Brug en Spirit
Op adem komen; zangmeditatie in de Amstelkerk
Oecumenische viering met koor Sint Caecilia
Voorgangers: pastor E. Brussee/dominee J. de Heer
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Ouderavond m.b.t. het Vormsel in pastorie
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger is pastor J. Adolfs

-----------------Intenties
Zondag 11 september 10 00 uur.
Ton van Thienen, Lidy Broers, Jopie van Raak-de Koning,
Els Veltman-Ruhe, Ans Verheul-Granneman, Herman Kolk, Nel Drubbel-van ’t Schip, To de Jong-van Blokland,
Riet Mak-Bekhuis, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Voor degenen die het moeilijk hebben,
Piet Schweiger en Leo Boersma.
Zondag 18 september 10.00 uur
Ruud Oud, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Cor van Bakelen, Albert v.d. Ven, Hans Tetteroo, Nel
Drubbel-van ’t Schip, overleden familie Schreurs-v/d Wurff, overleden familie Van Wees-Kolk, Mieke van
Dijk-van Harteveld, Riet Janssen-Verbakel, familie Meijer-Baars, Corrie Kahmann-Verstegen

-----------------Vanaf woensdag 14 september liggen onze parochiebladen weer klaar.

