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14e Zondag door het jaar: Marcus 6:1-6a
Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge,
en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden:
‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is'?

Ter overweging:
Dat ons hart mag opengaan
voor Gods waarheid die vrij maakt,
U, God, die een bron van wijsheid bent,
U, die mensen vertrouwen schenkt,
breng ons tot openheid,
wek het beste wat in ons woont,
wek vertrouwen;
U, God, die profeten op onze weg zet,
bevrijd ons van alle hardheid

en meedogenloosheid,
verras ons met nieuwe wijsheid;
U, God, die verzoening wil,
die mensen aan elkaar wil teruggeven,
maak ons mild en aandachtig,
wek in ons tederheid en respect.
Hoor, God van de profeten,
de mensen die wij zijn,
en laat ons groeien
tot de vrijheid van uw kinderen.

Intenties
Zondag 1 juli
Luc Bos, Ruud Oud, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha
te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van’t Schip,
Elena Kruishaar-Demtschenko,Truus Miltenburg-v/d Linden, Atie v/d Weijden-Compier.
Zondag 8 juli
Luc Bos, André Caminada,, Ben Geijsel, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbelvan ’t Schip, Betty van Slingerlandt-Meijer, Rie van Tol-Roeleveld, Jan Compier, Martien van der
Linden, overleden ouders Roemelé-Velserboer, overleden ouders Hendrikus Johannes van Engen en
Alida Johanna van Engen-Schoonderword.
Voor Kees van Dijk, die afgelopen vrijdag zijn 80e verjaardag vierde.
Zondag 15 juli
Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Wees Kolk, overleden familie van Thienen, Theo
Kouwenhoven, Ton v/d Vall, Co Klarenbeek en Henny Compier.

Van dag tot dag
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Zo

22 juli

10.00 uur

Eucharistieviering met Caeciliakoor
Voorganger: Pastor J. Stam
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Uitkomen van de parochiebladen
Eucharistieviering met koor Elckerlyc
Voorganger: Pater F. Mulders
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Woord&Communieviering met samenzang
Voorganger: Pastor E. Brussee

Bij de post: Actie Warm Hart: U bepaalt welk doel € 10.000,- krijgt. Stem nu!
Elk jaar geeft KRO/NCRV een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier
bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat mooie bedrag krijgt bepaalt u.
Stem nu, het kan ze € 10.000,- opleveren! Kijk voor meer informatie op www.kro.nl/geven of
www.ncrv.nl/geven. Stemmen kunt u tot 27 september.

Ter info: Vakantietijd! Ook voor het parochiesecretariaat:
De dames van het secretariaat gaan het in de zomervakantie ook wat rustiger aan doen. Zo zal het
secretariaat alleen op woensdagochtend geopend zijn. Dit betreft de periode van woensdag 25 juli
tot en met woensdag 29 augustus. U kunt altijd een boodschap inspreken op het
antwoordapparaat en/of een email sturen.
In noodgevallen kunt u bellen met de achterwacht, dhr. Paul Liesker: 06- 1418 1919.
In deze periode zal er ook geen Bruggetje beschikbaar zijn.

