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Horen, zien, zwijgen ...
Drie jaar waren ze samen op stap.
Ze hadden gehoord hoe Hij mensen aansprak
en gezien hoe Hij mensen aanraakte.
Zwijgend waren ze Hem blijven volgen.
Drie dagen reeds hoorden ze niets meer van
Hem, zagen ze Hem niet meer en hun zwijgen
begon te wegen.
Toen voelden ze... Wij moeten laten horen
wat Hij ons heeft laten horen! Wij moeten nu
laten zien wat Hij ons heeft laten zien! Wij
moeten nu spreken zodat Hij verder leeft.
HOREN - ZIEN – SPREKEN!
(Antoon Vandeputte)

4 Mei Herdenkingsconcert
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseert het LPK Cantemus Dominum op donderdag 4 mei 2017
het Herdenkingsconcert in de St. Augustinuskerk in Amsterdam-Buitenveldert. Tijdens dit concert wordt
klassieke koormuziek afgewisseld met korte gedichten, o.a. voorgedragen de Stadsdichter van Amstelveen,
Matthijs den Hollander. De Augustinuskerk wordt vanaf 19.30 uur opengesteld om bezoekers de gelegenheid
te geven in alle rust stil te staan bij de oorlogsslachtoffers die op 4 mei worden herdacht. De Nationale
Herdenking op de Dam kan op een groot scherm in de kerk worden gevolgd. Daarna is er een korte pauze
van 20.30 tot 20.45 uur. Het concert start om 21.00 uur en duurt tot 22.00 uur.
Toegangsprijs: € 5,- De kerk is open vanaf 19.30 uur.
St. Augustinuskerk - Amstelveenseweg 965 - Amsterdam-Buitenveldert
www.facebook.com/HERDENKINGSCONCERT

Intenties
Zondag 30 april
Annie Eitjes-Houweling, Rolf Hofman, Herman de Koning, Riet Zeldenthuis-Flierboom,
Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek en Gerrie en Sanny,
Mieke van Dijk-van Harteveld, Alie Mouris-Barlag, Miep Sanders-Weerdenburg.
Zondag 07 mei
Herman de Koning, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis,
Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie Kahmann-Verstegen,
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, Elena KruishaarDemtschenko, overleden fam. Meijer-Baars.
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Eucharistieviering met gastkoor: De Duif.
Voorganger is pastoor-deken A. Bakker
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Meimaand Mariamaand. Rozenkransgebed in de dagkapel
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor G. van Tillo
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meimaand Mariamaand. Rozenkransgebed in de dagkapel
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
1e Communieviering met ‘t Kwetternest
Voorgangers: pastoor-deken A. Bakker en diaken E. Brussee.

Geef uw oude kleding nieuw leven!
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 6 mei a.s. 9.30 -12.00 uur. Zomer- en/of winterkleding,
schoenen en huishoudtextiel kunt u op za. 6 mei afgeven in gesloten zakken of dozen bij de Sint Urbanus
Bovenkerk, de Augustinuskerk, de Titus Brandsmaparochie of de Pelgrimskerk (Buitenveldert). De geldelijke
opbrengst is bestemd voor 500 gezinnen in Nepal, die ontheemd zijn door aardbevingen en overstromingen.
Informatie: Gerard Kolder, tel. 6410720. zie ook www.samskledingactie.nl

Lopers/bezorgers gezocht
Gaat u graag een blokje om en zou u dat willen en kunnen combineren met het bezorgen van ons
parochieblad, dat 5x per jaar uitkomt, dan willen we graag een beroep op u doen. Het aantal bezorgers voor
het parochieblad begint namelijk langzaam terug te lopen.
Voor de volgende wijken zoeken wij nieuwe lopers:
1. Wijk Oostermeerweg en Ronde Hoep Oost vanaf de woonarken tot de kerk. (mogelijk te splitsen).
2. Wijk Reinier Noomstraat en Jan de Beijerhof.
3. Wijk Rembrandt van Rijnweg en de flats.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat: Tel. 020-4961320 of via mail: urbanusparochie@xs4all.nl.
Hartelijk dank.

Het is opvallend dat Jezus herkend wordt niet door een wonder, maar aan tafel, in gesprek,
bij het delen van brood. Hij is aanwezig in de gewone dingen van het leven.

