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Jong zijn is:
Durven leven met je hart en je verstand,
met open ogen en oren kunnen zien en luisteren.
Stil worden bij het lied van een vogel of de kleur van
een bloem.
Jong zijn is ook:
Een eigen mening hebben en er durven voor uitkomen,
niet onderduiken in de groep.
De zwakken durven beschermen en geen
onrechtvaardigheid dulden.
Tevreden zijn met wat je hebt en bent.
Jong zijn betekent:
Leven met open handen, kansen grijpen, groeien,
kopje–onder gaan en proestend weer boven komen.
Roeien tegen de stroom in, kwistig zijn met je talenten,
geven en blijven geven en daarin onvermoeibaar zijn.

Dit weekend doen 11 jongeren hun Vormsel
Wij wensen hen een mooie dag toe.

Laatste Jubileumkalenders te koop
De laatste kalenders worden u zondag 8 en 15 januari aangeboden na de viering.
Met aankoop van de kalender steunt u de activiteiten welke komend feestjaar
gepland staan en vindt u alle activiteiten terug. De kalender kost € 7,50 p/st.

Schrijven voor politieke gevangenen
Op 8 januari 2017 is er in de Amstelkerk, na de dienst, weer gelegenheid om mee te doen met het schrijven
voor politieke gevangenen. Dit vindt plaats in de Amstelstroom. Ook de kerkbezoekers van de Urbanus
parochie worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. De Duivendrechtse kunstschilder Ton Albers heeft
speciaal voor Amnesty International vier prachtige aquarel kaarten geschilderd, die voor dit doel worden
verkocht. Laat U stem horen voor gerechtigheid aan mensen die hun nek uitsteken voor onderdrukten en
daardoor in de problemen komen.

Intenties
Zondag 8 januari
Henk Ruhe, Co Klarenbeek, Miep Sanders-Weerdenburg, Ton v/d Vall, Ans Verheul-Granneman,
Nel Drubbel-van’t Schip, Corrie Kuiper-de Jong, To de Jong-van Blokland, Mieke van Dijk-van Harteveld,
Jim Scheidegger, Riet de Koning-van Rij, Cor Saan, overleden familie Schreurs-v/d Wurff ,Gerard v/d Linden .
Zondag 15 januari
Henk Ruhe, Co Klarenbeek, Miep Sanders-Weerdenburg, Ton v/d Vall, André Bremmers en Kitty BremmersGeijsler, Nel Drubbel-van’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sanny, overleden familie van
Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Theo Kouwenhoven, Martien v/d Linden, voor degenen die het
moeilijk hebben.
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Vormselviering met Mario Raadwijk en samenzang.
Voorgangers: pastoor-deken A. Bakker/ diaken E. Brussee
Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk
Informatieavond Eerste Communie
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Eucharistieviering met de drie koren ter ere van de start van het feestelijk
jaar: 150 jaar kerk. Voorgangers: Bisschop Hendriks en pastoraal team
Informatieavond/start Alpha cursus
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk
Oecumenische viering met Sint Caeciliakoor
Voorgangers pastor E. Brussee/ dominee J. de Heer

Het leven kent vele wegen
Het leven kent vele wegen
maar van al die wegen is er een die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou, ja die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet
omdat de zon een weg die door ravijnen gaat,
haast niet bereiken kan.
of
met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn en wijzer dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?"

De St. Urbanuskerk bestaat dit jaar
150 jaar en dat gaan we vieren!
We starten op
zondag 15 januari 2017 om 10.00 uur met
een Pontificale Heilige Mis bij gelegenheid
van 150 jaar Sint Urbanuskerk,
Ouderkerk aan den Amstel.
U bent van harte welkom!

