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Welkom terug
Veel mensen kijken maandenlang uit naar de vakantie. Eindelijk tijd om naar een droomplek te gaan: een
zonniger, meer ontspannen plaats dan thuis. Een paar weken verblijven ze op hun droomplek. Soms valt dat
mee, maar soms ook niet: te warm, te koud, te druk, te weinig comfort ... Zag men de vakantie als hét
ideaal? Al vlug komt men tot de vaststelling dat niet alles goud is wat blinkt. En dan denkt men aan thuis: de
stress is er niet minder, het werk niet minder zwaar, maar het is de plek met de vertrouwde warmte en
gezichten. Zo werkt vakantie ... Hoe kort of hoe lang die duurt, of men ver weg gaat of dichtbij. Bij het terug
thuis komen bekijkt men zijn gewone leven anders en ziet wat men uit het oog was verloren, wat men te
gewoon aan het vinden was. Zo doet men voldoende energie op om er met een frisse kijk weer tegenaan te
gaan en voluit te genieten van gewone dagelijkse dingen. Welkom terug!
(Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 23 augustus 2017)

Mededelingen voor de komende weken op een rijtje
 Achter in de kerk vindt u de flyer ‘Bedevaart naar Heiloo’ welke op 20 september zal plaatsvinden. U
kunt zich aanmelden t/m 9 september en het ingevulde aanmeldformulier afgeven of in de brievenbus
doen van de pastorie.
 Woensdagavond 5 september om 20.00 uur gaan de wekelijkse meditaties weer van start.
 Donderdagavond 6 september, van 19.30 tot 21.00 uur, is er een Parochievergadering. De leden van de
Parochievergadering hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen, maar andere parochianen zijn zeer
welkom, in het bijzonder vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen. Graag zouden wij willen
weten wie er allemaal komen. Wilt u daarom een bericht sturen naar urbanusparochie@xs4all.nl als u
van plan bent te komen? Bellen naar het secretariaat tijdens de openingsuren kan ook.
 Op zondag 9 september is er een feestelijke viering m.m.v. de driekoren en open we weer een nieuw
werkjaar. Na afloop bent u van harte uitgenodigd mee te gaan naar de begraafplaats waar het nieuwe
deel ingezegend zal worden. Uiteraard is er ook weer koffie met wat lekkers. U bent van harte
uitgenodigd. En mocht u in de gelegenheid zijn om iets lekkers te bakken voor bij de koffie dan houden
wij ons aanbevolen. U kunt dit kenbaar maken op het secretariaat of via 020-4961320 of
urbanusparochie@xs4all.nl.
 Aansluitend op de startviering van 9 september is de kerk open i.v.m. Open Monumentendag.

Intenties
Zondag 2 september
Arie Schrama, die afgelopen maandag op ons kerkhof is begraven en Willy Nagel-Kiers die afgelopen vrijdag
op ons kerkhof is begraven, Harold v/d Voort, Joop en Gerard de Jong, overleden ouders v/d Meer-Verkerk,
overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie KahmannVerstegen, Nel Drubbel-van ’t Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko.
Zondag 9 september
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van’t Schip, Theo Kouwenhoven,
Ton v/d Vall, Joop de Jong, Mies Smit-van Dijk, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk,
Luc Bos, voor degenen die het moeilijk hebben.

Van dag tot dag
In de maand september is het woensdagochtendgebed in de Amstelkerk van 08.45-09.00 uur.
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29 aug 08.45 uur
02 sept 10.00 uur
05 sept 08.45 uur
10.45 uur
13.30 uur
20.00 uur
06 sept 19.30 uur
08 sept 18.30 uur

Zo

09 sept 10.00 uur
12.00 uur

Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1.
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Op Ademkomen in de Amstelkerk
Parochievergadering in de Cuyperskamer
Eucharistieviering in Theresia, locatie woonkamer 1.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Start nieuwe schooljaar. Eucharistieviering met alle koren
Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee
Open Monumentendag t/m 16.30 uur

Kledinginzameling
Dinsdag 25 september tussen 15.00-20.00 uur is de inzameling voor
Sams Kledingactie voor Mensen in Nood, in het voorportaal van de kerk.
U bent van harte uitgenodigd om uw kleding te komen brengen.
In de komende Brug, leest u hier meer over.

Programma Open Monumentendag 9 september 2018
Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur start er een 20 minuten durende
rondleiding door de kerk met pastor Eugène Brussee. Aansluitend na
iedere rondleiding is er de mogelijkheid om het Vollebregt orgel van
dichtbij te bekijken en zal meneer Johan Vos uw vragen beantwoorden.
Om 15.30 uur is er een workshop Gregoriaans met om 16.00 uur een
gezongen Vesper door meneer Simon Paul. Tijdens de openingsuren
van 12.00-16.00 uur is er een kraam met (oude) boeken en katholieke
snuisterijen ter verkoop. Kom gezellig langs, u/ je bent van harte
welkom om rond te kijken in onze kerk!

