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Schrijven voor Politieke Gevangen
Zondag 18 maart bent u weer in de gelegenheid om te schrijven voor politieke gevangen.
Dit kan na de kerkviering/dienst in de Amstelstroom van 11.15 uur tot 11.45 uur.
Laat Uw stem horen voor gerechtigheid aan mensen die hun nek uitsteken voor onderdrukten
en daardoor in de problemen komen.
Namens Amnesty International, Afra Vogel.

Generale voor de Matthäus-Passion door Het Amsterdams Gemengd Koor
Dinsdag 27 maart om 19.30 uur zal Het Amsterdams Gemengd Koor i.s.m. Kinderkoor van de Academy of
Vocal Arts en Het Promenade Orkest, hun generale repetitie van De Matthäus Passion in onze kerk houden.
Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Kaartjes zijn, zolang de voorraad strekt, gratis
verkrijgbaar vanaf 12 maart bij bakkerij Out en na de zondagse viering van 11, 18 en 25 maart.
Wees er snel bij, want vol=vol.
Datum: dinsdag 27 maart 2018 in de Sint Urbanuskerk
Aanvang: 19.30 - 22.00 uur incl. pauze waar koffie/thee verkrijgbaar is voor € 1,Toegang is gratis op vertoon van een entreekaartje. Na afloop is er een deurcollecte om de kosten te dekken.

Urbanus lunchconcert
Op vrijdag 16 maart 2018, 12.30-13.00 uur zal het eerstvolgende
lunchtijdconcert in de St. Urbanuskerk plaatsvinden.
Eric Jan Joosse (Vollebregtorgel en kistorgel) en Saartje Schrage (blokfluit en viola da gamba) brengen een
programma ten gehore getiteld “Italië aan de Amstel”. Zij spelen werken van Italiaanse componisten uit de
16e, 17e en 18e eeuw: Girolamo Frescobaldi, Domenico Zipoli, Giovanni Paolo Cima en Francesco Mancini.
De toegang tot de concerten is vrij. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken.

Passieconcert
Op woensdagavond 21 maart, 20.00 uur in de Urbanuskerk kunt u genieten van het Passieconcert.
Voor u zullen optreden: Susanne Brussee- van de Vosse (sopraan), Anna Duinker (hobo), Eric Jan Joosse
(orgel) en het vocaal ensemble Octava. Het vocaal ensemble Octava voert passiemuziek van onder meer
Tallis, Attwoord en Purcell uit. Op het orgel worden een aantal koraalbewerkingen van J.S. Bach gespeeld.
Verder horen we in dit Passieconcert een aria voor sopraan, hobo en orgel: ‘Seufzer, Tränen, Kummer, Not’
uit cantate 21 van J.S. Bach" en een sonate voor hobo.
Iedereen is van harte welkom! Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken.

Intenties
Zondag 11 maart
Nico Spaansen, Ben Geijsel, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip,

overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie, Herman de Koning, Anneke Sluijs-Tijsen,
overleden ouders Schreurs-v/d Wurff, Betty van Slingerlandt-Meijer.
Zondag 18 maart
Nico Spaansen, Ben Geijsel, Ruud Oud, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Wees-Kolk,

overleden familie van Thienen, Annie Eitjes-Houweling, Joop de Jong, André Caminada,
Voor degenen die het moeilijk hebben.
Zondag 25 maart
Nico Spaansen, Ben Geijsel, Lenie Lakerveld-Broodbakker, André Bremmers en Kitty Bremmers-

Geijsler, Nel Drubbel-van’t Schip,
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Eucharistieviering met gastkoor De Duif.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
In de pastorie is er Palmpaasstokken maken voor de kinderen.
4e Zondag van de Vasten
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op adem komen; zangmeditatie in de Amstelkerk
Lunchtijdconcert in de kerk
Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
5e Zondag van de Vasten
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Passieconcert in de Urbanuskerk.
Eucharistieviering met Stille aanbidding.
Van 18.30 tot 19.30 uur gelegenheid om te biechten in de kerk.
Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Ouderavond Eerste Communicanten
Palmzondag met kinderkoor ’t Kwetternest en tienerkoor Vivace.
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden en E. Brussee.
Collecte in natura voor de Voedselbank.

Palmzondagviering op 25 maart om 10.00 uur, beleef het mee!
In aanloop naar de Goede week zingt Tienerkoor Vivace samen met kinderkoor ’t Kwetternest
op Palmzondag (zondag 25 maart) delen uit de musical Jesus Christ Superstar. Wellicht kent u
de nummers: ‘Hosanna’, ‘I don’t know how to love him’ en ‘Superstar’. Deze en andere liedjes
zullen ten gehore worden gebracht. Pastoor Eugène Jongerden en pastor Eugène Brussee zullen
deze viering voorgaan.
Om het een extra feestelijk tintje te geven, vragen we alle kinderen met hun Palmpaasstok naar de kerk te
komen, zodat we samen de intocht van Jezus in Jerusalem kunnen vieren.
We verzamelen met de kinderen in het voorportaal van de kerk.

Met vluchtelingen samen boodschappen doen. Doet u mee?
In februari heeft Caritas Amstelland kennis gemaakt met de groep "Wij zijn hier", of "We are here" (WaH).
Het gaat om uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam die eigenlijk terug zouden moeten naar hun
land, maar om verschillende redenen - bv. omdat hun land van herkomst geen reisdocumenten verleent niet terug kunnen gaan. We willen hen ondersteunen met boodschappenhulp.
De vluchtelingen van WaH raken tussen wal en schip omdat ze vanuit de Nederlandse overheid geen
onderdak en geen uitkering krijgen, maar ook niet mogen werken. Zij krijgen wel nachtopvang, maar overdag
zwerven ze door de stad, zonder één cent op zak. Bij slecht weer kunnen ze naar het Wereldhuis, of schuilen
ze in openbare ruimtes, zoals de bibliotheek in Amsterdam. De meesten van hun verkeren al jarenlang in
deze mensonterende situatie.
De mensen van WaH hebben besloten hun onmenselijke levensomstandigheden zichtbaar te maken door
zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in
Nederland aan de kaak te stellen. Ze leven in 5 verschillende groepen, gedeeltelijk in gekraakte panden en
worden gesteund door vrijwilligers, die ook met succes helpen bij het als nog verkrijgen van de nodige
verblijfsdocumenten.
Ondanks alle steun komt helaas niet voldoende eten op tafel; daarom heeft Caritas Amstelland het voortouw
genomen en is begonnen om aan een groep van 47 mensen – ze noemen zich zelf de “Unity-group” voedselhulp te verlenen. De bedoeling is dat andere Caritas-instellingen uit Amsterdam zich aansluiten en zo
de lasten op meer schouders worden verdeeld.
In februari hebben Marijke Nagel en ondertekende samen met Abdi en Adam voor de eerste keer
boodschappen gedaan. Zij weten beter dan wij welk eten de mensen gewend zijn; bovendien is Abdi bij de
islamitische slager bekend en krijgt van hem goede aanbiedingen. Met 10 kg kippenbouten - vlees stond al
lang niet meer op het menu -, 10 kg rijst , 90 eieren, en 12 broden hebben we 47 mensen in hun
verblijfsplaats in Rapenburg heel erg blij gemaakt.
Het zou fantastisch zijn als vanuit de Parochie Amstelland meer mensen mee willen doen met deze
boodschappenactie. Het idee is om eens in de 2 weken met kleine wisselende groepen van parochianen naar
hen toe te gaan om met hen boodschappen doen en ze zo ook beter te leren kennen. Want naast concrete
hulp is het ook belangrijk om een vriendschappelijke band met de Unity-group op te bouwen.
In mei evalueren wij of het project levensvatbaar is, dat wil zeggen: of er ondersteuning vanuit de Parochie
Amstelland voor de problemen van de Unity-group is, en of er misschien ook ondersteuning mogelijk is
vanuit andere Caritas-instellingen in Amsterdam.
We hopen van harte op een positieve reactie van uw kant voor mensen wiens grootste wens niet meer is
dan een menselijk leven onder ons te kunnen leven. Als u dit project wilt steunen neem dan a.u.b. contact
met een van ons op.
Thomas Bauer, voorzitter Caritas Amstelland, thsbauer@gmail.com; 3411353.
Pastor Eugène Brussee, e.brussee@rkamstelland.nl; 4961320.

‘Aandacht voor het kleine in de wereld maakt
dat men rijker leeft en tevredener is’
cordaid

De Goede Week nader bekeken
Palmpasen

Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen.
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hosanna voor Onze koning! roept iemand vooraan.

Witte donderdag

Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden.
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.
Hij bidt, en zegt bij het breken van het brood
'Blijf zo aan mij denken, na mijn dood.'
Hij wordt door soldaten gehaald die nacht
en naar een gevangenis toegebracht.
De mensen roepen met luide stem:
Weg met hem, aan het kruis met hem!

Goede Vrijdag

Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept hij: 'Het is volbracht.'
De middag wordt donker als de nacht.

Stille Zaterdag

Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles leeg en dood.
De Heer is weg, ze geloven het niet.
Ze zitten te huilen van verdriet.

Paasmorgen

Op zondag nog voor het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf. Het is leeg!
Er zit een engel die zegt:
'Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!
Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!'
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag,
want niemand had zo'n bericht verwacht.
Een poosje later geloofden ze pas
dat Jezus echt verrezen was,
want steeds meer vrienden vier, zes, tien,
vertelden: 'Wij hebben Jezus gezien!'

Pasen

Dat is wat wij samen vieren vandaag,
we maken van Pasen een vrolijke dag.
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.
En dààrom is het de Goede Week. © C. Leterme

