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Welkom in de woestijn
....met
zijn ongebaande wegen
zijn onzekere gebeurtenissen
zijn verrassende ontmoetingen
zijn onbelemmerde horizonten
een woestijn die oproept tot...
confrontatie met jezelf
herbronning
bevrijding van alles wat je vandaag tot slaaf maakt
kies voor de ontsnappingsroute...
weg van het consumeren, presteren en concurreren om
ter meest!
Goede tocht!

Jubileum nieuws
In de parochie bladen ‘De Brug’ en ‘Spirit’ heeft u het uitgebreid kunnen lezen, het
jubileumboek 150 jaar ‘Urbanus in Ouderkerk’, wordt zondagmiddag 26 maart aan ons
gepresenteerd. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
U kunt tevens deze middag het boek aanschaffen voor een feestelijk prijsje.
Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op onze website www.kerkenouderkerk.nl/urbanus.
U vindt hier de foto’s en een kort verslag van de activiteiten die plaats hebben gevonden.

Urbanus Lunchtijd Concerten
Op vrijdag 24 maart (12.30 uur) wordt het eerste Urbanus Lunchtijd Concert van het seizoen 2017 gegeven
in de St Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel door Eric Jan Joosse (orgel en vleugel) en Suzanne Arends
(dwarsfluit). Op het programma staan de volgende werken: J. S. Bach: Sonate (dwarsfluit & Vollebregtorgel);
John Rutter: Suite Antique (dwarsfluit & vleugel); Johannes Donjon: Tendre Souvenir (dwarsfluit & kistorgel).
Na afloop van het concert is er een deurcollecte om de onkosten te dekken.

Intenties
Zondag 5 maart
Maria Gadella-Okkerman, Truus de Jong- de Dood, Elena Kruishaar-Demtschenko, Overleden ouders v/d
Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot,
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van ’t Schip
Zondag 12 maart
Maria Gadella-Okkerman, Truus de Jong-de Dood, Nel Drubbel-van’t Schip, overleden familie van BeekBoelrijk en Gerrie en Sanny, Riet Mak-Bekhuis, Mieke van Dijk-van Harteveld, Jopie van Raak-de Koning,
Hanneke Brummelhuis-Jansen, Leo Boersma, André Caminada.
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Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor J. Stam
e
1 zondag van de Veertigdagentijd
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Woord&Communieviering met ’t Kwetternest. Voorganger is diaken E. Brussee
e
2 zondag van de Veertigdagentijd
Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen: meditatie in de Amstelkerk
Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor. Voorganger is pastor J. Adolfs
e
3 zondag van de Veertigdagentijd

Schrijven voor politieke gevangenen
Op zondag 26 maart a.s. is er in de Amstelkerk, na de dienst, weer gelegenheid om mee te doen met het
schrijven voor politieke gevangenen. Dit vindt plaatst in de Amstelstroom.
Ook de kerkbezoekers van de Urbanus parochie zijn welkom. Speciaal voor Amnesty International zijn er
nieuwe aquarel kaarten geschilderd door de kunstschilder Ton Albers.

Waar is de kerk? Hier is de kerk!
Zaterdag 1 april is een dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers, besturen, pastores
en andere belangstellenden georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werkenden in het bisdom
Haarlem-Amsterdam. Een dag om elkaar te bemoedigen en te inspireren omdat de kerk zo veel moois te
bieden heeft. Er zijn ook 2 workshops m.b.t. liturgie door Ko Schuurmans en Loek Seeboldt en workshops
m.b.t catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Tevens 2 boeiende sprekers.
Waar:
Tij:
Kosten:
Aanmelding:

Sint Willibrorduskerk, Westerweg 267, 1852AG Heiloo (vlakbij het station)
10.00-16.00 uur
€5,- Koffie, thee, soep, karne(melk) en fruit zijn gratis.
tot 26 maart via de parochie of bij pastor Kiki Kint: kikikint@xs4all.nl

Blijf niet stil staan, sla geen acht op het heden maar hoop op de toekomst.
Laat het tijdelijke voor je vervagen, laat het eeuwige voor je stralen.
Augustinus

