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Uitnodiging passieconcert 10 april; 20.00 uur St. Urbanuskerk
In het kader van het gezamenlijke 40-dagen programma van de St. Urbanusparochie en de Amstelkerk zal op
woensdagavond 10 april een passieconcert worden gegeven door Susanne Brussee – Van de Vosse
(sopraan), Laurens de Boer (piano, orgel) en de Amstellandse Cantorij o.l.v. Eric Jan Joosse.
Uitgevoerd worden onder meer het ‘De Profundis’ van Christoph Gluck, drie Responsoria voor Witte
Donderdag van Michael Haydn en het ‘Stabat Mater’ van Zoltán Kodály.
Susanne Brussee – Van de Vosse en Laurens de Boer zijn niet alleen solistisch te beluisteren, maar samen
met de Amstellandse Cantorij voeren zij onder meer het ‘Ave verum’ van Elgar en ‘Lass, o Herr, mich Hülfe
finden’ van Mendelssohn uit.
De raad van kerken nodigt u van harte uit voor dit jaarlijkse passieconcert. Ook dit jaar belooft het weer een
mooie avond te worden. De toegang is vrij, na afloop kunt u een bijdrage geven middels een deurcollecte.

Het ezels(b)ruggetje
Van oudsher was een ezel het aangewezen vervoermiddel in onherbergzame streken. De grijze langoren
vinden hun weg zelfs over smalle bruggetjes. Daar komt dan ook de naam “ezelsbruggetje” vandaan.
Wij bedoelen daarmee een woord of zinnetje, waardoor je moeilijke onderwerpen kunt onthouden. Op het
feest van Palmpasen wordt ons als het ware een gelovig ezelsbruggetje aangereikt. Het verhaal van Jezus die
de stad Jeruzalem binnentrekt, kan ons helpen om te onthouden hoe zijn weg verloopt. Het eerste
ezelsbruggetje is een ezelsruggetje. Jezus zit niet hoog te paard, zoals de koningen en heersers van die tijd,
maar Hij rijdt op een ezeltje de stad in. Hiermee volgt Hij het voorbeeld van de wijze koning Salomo die vele
eeuwen daarvoor hetzelfde rijdier koos. En net zoals bij koning Salomo, juicht het volk Hem toe: “Hosanna,
gezegend is de koning naar ons hart, die in eenvoud komt!” Het tweede ezelsbruggetje is de palmtak,
waarmee ooit de kinderen van Jeruzalem naar Jezus wuifden. Tijdens de Palmpasenviering ontvangen de
kerkgangers een palmtakje dat lang groen blijft. Het is een teken van hoop, want wie de weg van Jezus volgt
mag hopen op zijn kracht en zegen. Het is een goed gebruik om het palmtakje thuis achter het kruis te
steken, daarmee komen we bij het derde ezelsbruggetje. Ook het kruis hoort bij Palmzondag, wanneer het
lijdensverhaal verteld wordt en de kinderen een kruis versieren. (...) Pastoor Bert Mom © C. Leterme

Palmpaasviering voor jong en oud(er) zondag 14 april om 10.00 uur met tienerkoor Vivace.
Alle kinderen worden uitgenodigd om met hun zelfgemaakte palmpaasstok
mee te lopen in de paasprocessie in de kerk.

Intenties
Zondag 7 april
Herman Compier, Henk Smit, Harold v.d. Voort, André Caminada, Henny Compier, Co Klarenbeek, 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,
Zondag 14 april
Herman Compier, Henk Smit, Ruud Oud, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t
Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie, overleden ouders Schreurs-v.d. Wurff,
Nel Bomars, overleden ouders Meijer-Baars.
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Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Passieconcert in de St. Urbanuskerk
Palmpasen; Eucharistieviering met tienerkoor Vivace
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee
Vesper in de Amstelkerk
Vesper in de Amstelkerk
Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
Vesper in de Amstelkerk
Witte Donderdagviering in de Titus Brandsmakerk met koor Elckerlyc.
Voorgangers: pastoraalteam
Kruisweg met kinderkoor ’t Kwetternest
Voorganger: pastor E. Brussee
Goede Vrijdagviering met St Caeciliakoor
Voorganger: Pastor G. van Tillo/ E. Brussee
Paaswake met koor Elckerlyc
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ pastor E. Brussee
Eucharistieviering met St. Caeciliakoor
Voorganger: Pastor G. van Tillo/ E. Brussee

Geef uw oude kleding nieuw leven!
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 13 april a.s. 9.30 -12.00 uur.
Zomer- en/of winterkleding (schoon en draagbaar), schoenen en huishoudtextiel kunt u op za. 13 april
afgeven in gesloten zakken of dozen bij de Urbanuskerk, Augustinuskerk, Titus Brandsmakerk, Pelgrimskerk
(Buitenveldert). (Brillen apart aanleveren). De geldelijke opbrengst is bestemd voor noodhulp en
wederopbouw in Sulawesi, Indonesië, na verwoestende natuurrampen in 2018.
Evt. Informatie: Wim Kea, tel. 06-51977368.

Wie op een paard zit, zit hoog boven de mensen;
Wie op een ezel zit, zit op ooghoogte van de mensen rondom.

