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Ben ik nu christen of katholiek?
In het begin van het christendom noemde de mensen die
Jezus Christus volgden zich christenen. Sindsdien is er
heel wat gebeurd in de grote familie van christenen: er
ontstonden verschillende groepen omdat men anders
dacht over het geloof of omdat men sommige dingen
anders aanvoelde. Eigenlijk ben je dus eerst christen en
op de tweede plaats katholiek. Door jezelf christen te
noemen, zeg je dat Jezus in jouw leven een belangrijke
plaats inneemt. Maar als je precies wilt zijn, moet je er
nog aan toevoegen op welke manier je christen bent:
protestant, anglicaan, orthodox of katholiek. Deze
verschillende namen tonen aan dat er verschillen zijn en
soms ook wel meningsverschillen.
Maar sinds het begin van de 20e eeuw zoeken die
verschillende christelijke Kerken toenadering tot elkaar.
Ze willen van elkaar leren en in vrede samen praten en
bidden. Dat noemen we oecumene. (Copyright: C. Leterme)

Mededelingen
 Namens pastor Eugène Brussee en familie, heel veel dank voor alle hartelijke kaartjes en lieve wensen
voor Kerst en het nieuwe jaar.
 I.v.m. onderhoud in de Amstelkerk is het niet mogelijk om in de maand januari daar rustig te mediteren.
Daarom wordt er geruild en vinden de meditaties en het ochtendgebed in de maand januari plaats in de
Sint Urbanuskerk en de meditaties in februari in de Amstelkerk. Dit dus itt het normale schema.
 Actie Kerkbalans 2018: Van 20 januari t/m 3 februari vindt de jaarlijkse kerkbalans plaats.
 Schrijven voor Politieke Gevangen: De eerste keer is op zondag 28 januari a.s. in de Amstelkerk.
Na de kerkdienst is er in de Amstelstroom van 11.15 uur tot 11.45 uur gelegenheid om te schrijven.
Laat Uw stem horen voor gerechtigheid aan mensen die hun nek uitsteken voor onderdrukten en
daardoor in de problemen komen. Weet U, in 2016 zijn meer dan 650 MENSEN vrijgelaten,

nadat voor hen actie werd gevoerd. Het is zeker de moeite waard!

Intenties

Zondag 14 januari 2018
Anneke Sluijs-Tijsen, Atie van der Weijden-Compier, Nel Drubbel-van’t Schip, André Bremmers en Kitty
Bremmers-Geijsler, Miep Sanders-Weerdenburg, Annie Eitjes-Houweling, Betty van Slingerlandt-Meijer, Joop
de Jong, Opa en oma Ruska-Spruijt, Henny Sweers, voor degenen die het moeilijk hebben.
Zondag 21 januari
Anneke Sluijs-Tijsen, Atie van der Weijden-Compier, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van
Thienen, Nel Drubbel-van ’t Schip, Truus Miltenburg-v/d Linden, Co Klarenbeek, Ruud Oud, overleden familie
van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie.
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Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Gezinsviering met kinderkoor ’t Kwetternest.
Voorganger: Pastor E. Brussee
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Oecumenisch viering met Sint Caeciliakoor in de Urbanuskerk
Voorgangers: Pastor E. Brussee en dominee J. de Heer
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistie met stille aanbidding. Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Eucharistieviering met koor Elckerlyc.
Voorgangers: pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee

Tussen tijd en eeuwigheid, jong en oud, ga met ons mee in
de meivakantie!
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op
bedevaart naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara van Assisi! Per bus en
vliegtuig reizen we af naar deze bijzondere stad en bezoeken we
hoogtepunten in Assisi en de omgeving. Uiteraard vieren we gezamenlijk de
eucharistie in kerken in de directe omgeving van Assisi. Ons eigen kathedrale
koor zal met 100 koorleden een aantal gezamenlijke vieringen opluisteren.
Ontmoeting in de diepere zin van het woord staat centraal tijdens de
bedevaart. De groepen worden zoveel mogelijk per parochie en regio
ingedeeld. Gezinnen met kinderen sluiten aan bij de parochie en regio, maar
beleven ook hun eigen programmamomenten.
Inschrijving is mogelijk tot 1 februari 2018. Voor meer informatie kijk op
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Letterlijk betekent 'oecumene': de hele bewoonde wereld
“De rechterhand van God Wijst ons wegen om te gaan
De rechterhand van God Richt op wie vallen één voor één
De rechterhand van God Heelt ons naar lichaam, ziel en geest”

