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Marcus 4, 26-34 Werken aan het rijk van God
Het Rijk Gods, Gods koninkrijk op aarde, is niet het bevoorrecht werkterrein voor alleen maar christenen.
Jezus van Nazaret zag het breder dan wij: iedereen die meewerkt aan het heil van mensen is welkom.
God vraagt geen verblijfsdocument of arbeidsvergunning vooraleer je in zijn tuin mag werken .
Overal waar bevrijding gebeurt, bevrijding uit eenzaamheid, uit armoede, uit onrecht, uit ziekte of uit welke
nood dan ook, daar groeit zijn Koninkrijk. Ook wij mogen ons kleine zaadje aan de aarde toevertrouwen en
doen zoals die boer uit het evangelie: slapen en opstaan, slapen en opstaan... erop vertrouwend dat het
zaad opschiet... al weten ook wij niet hoe. (Agnes Lameire © C. Leterme)
Afgelopen zondag 10 juni hebben 26 tieners uit onze regeio Rk Amstelland het
Vormsel gedaan. Het thema van de viering was: ‘Bouwen aan het Rijk van God’.
“Wij kregen van God handen om te helpen, ogen om te begrijpen, verstand om klaar
te zien en een hart om mee te voelen … dat alles om de top te bereiken en deze
wereld te vullen met vriendschap, vreugde, vrede, goedheid, geduld, zachtmoedigheid
en ingetogenheid.” Wij willen alle gevormden van harte feliciteren.

Midzomerconcert 24 juni 2018
Zomerse muziek in de buitenlucht. Na het Brugconcert van 2017 was iedereen ervan overtuigd dat dit een
vervolg moest krijgen. Met trots presenteren wij dan ook hierbij het Midzomerconcert, dat op
zondagmiddag 24 juni om 16.00 uur gaat plaatsvinden.
Het wordt een gezellig en sfeervol concert met zomerse muzikale klanken. Weense melodieën, het
Bloemenduet, Plaisir d’amour, Funiculi Funicula, allemaal melodieën die zorgen voor herkenning en een
zomers gevoel. Het salonensemble Haagse kringen onder leiding van pianist Peter Lefeber met Sophie
Zaaijer op viool, Tineke Molenaar op cello en Theo Hatema op contrabas zorgt voor de muzikale begeleiding
van de sopraan Susanne Brussee-van de Vosse, de alt-mezzo Ingeborg Bröcheler en de bariton Sven Weyens.
Ook zal een jong accordeonduo, Dos Locos, accordeonmuziek met muziek van o.a.
Galliano en Piazzolla op een frisse manier ten gehore brengen. De tango staat vaak
centraal, gespeeld met passie en het liefst overgoten met een jazzy sfeer.
Dus kom en geniet van deze zomerse muziek. Het concert vindt plaats op het plein achter
de Sint Urbanuskerk en duurt ongeveer 1,5 uur.
Na het concert is er voor iedereen een drankje en een hapje.
De toegang tot de concert is vrij. Er staat een bus voor uw vrijwillige bijdrage.

Intenties
Zondag 17 juni
Luc Bos, familie Meijer-Baars, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Wees-Kolk,
overleden familie van Thienen, Co Klarenbeek, Joop de Jong, Truus Miltenburg-v/d Linden,
Atie v/d Weijden-Compier, voor diegenen die het moeilijk hebben.
Zondag 24 juni
Luc Bos, Lenie Lakerveld-Broodbakker, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,
Nel Drubbel-van ’t Schip, Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v/d Vall,
Mies Smit-van Dijk, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk.

Van dag tot dag
Zo

17 juni

10.00 uur

Wo
Za

20 juni
23 juni

08.45 uur
18.30 uur

Zo

24 juni

10.00 uur
16.00 uur

Wo
Do
Zo

27 juni
28 juni
01 juli

08.45 uur
19.30 uur
10.00 uur

Eucharistieviering met Caeciliakoor
Voorganger: Pastor J. Adolfs
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Eucharistieviering met koor Elckerlyc
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Midzomerconcert op het kerkplein
Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij parochiebladen
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met Stille aanbidding
Oecumenische viering in Amstelkerk met
kinderkoor ’t Kwetternest en I-Openerband
Voorgangers: Pastor E. Brussee/ dominee A. v/d Stoel

Overige mededelingen
 Achter in de kerk vindt u een folder over een unieke reis in november naar het Beloofde Land ter ere van
de Nederlands dagen in Israël. Pastoor E. Jongerden en pastor D. Broersen zijn o.a. uw reisleiders.

 MidzomernachtMis 1 juli
Zandvoort aan Zee
Voor meer informatie over het
evenement en aanmelding kunt u
kijken op www.jongekerk.nl

