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Oecumenische kloosterdag 2019
De Sint Urbanuskerk en de Amstelkerk organiseren op vrijdag 5 juli een dagtocht naar de abdij Koningsoord
van de zusters trappistinnen in Arnhem. We vieren een aantal gebedstijden mee, krijgen informatie over de
abdij en een gesprek met één van de zusters. Samen genieten we een warme maaltijd. In de middag hebben
we tijd voor een groepsgesprek en eigen rust en bezinning. Ook is er dan de mogelijkheid de abdijwinkel te
bezoeken. Het gehele programma vindt u in De Brug op pagina 10.
Praktisch
Om 9.00 uur vertrekken we uit Ouderkerk. Om 19.00 uur zijn we weer terug in Ouderkerk. We gaan met
beschikbare auto’s. Voor de kloosterdag zijn de kosten € 30,- (inclusief warme lunch, consumpties en
gebruik van ontvangstruimte in het klooster), graag meenemen op de dag zelf.
Aanmelden en meer info bij Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of via 4961320 of Benedikte Bos:
benedikte@planet.nl.

Mededelingen:
 Zaterdag 25 mei is de jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten









en te bedanken voor hun inzet. Bent u vrijwilligers van onze kerk maar heeft u onverhoopt geen
uitnodiging ontvangen dan horen wij dat graag van u.
Bent u nieuwsgierig naar de betekenis van de oecumenische viering voor onszelf en de bezoekers, dan
bent u van harte uitgenodigd door de Oecumenische Werkgroep de Egmonden. Voor een werkbezoek op
vrijdag 24 mei 2019 van 11.00 tot 15.00 uur in het Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5, Egmond
aan Zee, https://www.oecumenischplatformnh.nl/calendar/35/21-Werkbezoek-De-Egmonden.
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood heeft in parochie RK Amstelland afgelopen april bijna 4.300 kilo
kleding ingezameld. De organisatoren van de inzameling danken alle kledinggevers van harte voor hun
bijdragen. In het najaar kunt u in Ouderkerk weer een actie verwachten!
Ter info collecte van zondag 9 juni : 1ste collecte Pinksteractie voor Nederlandse Missionarissen,
2de collecte voor eigen pastoraat.
Aanbevolen: diaconale zondag 16 juni met aandacht voor de vele activiteiten van de werkgroep
binnen Ouderkerk. Zie De Brug pagina 6.
Vooraankondiging: Op zondag 23 juni is er in de kerk een oecumenische viering welke door de
jeugd/tieners in elkaar is gezet om zo te laten zien hoe zij bezig zijn met geloven.
Dit als antwoord op uw vraag: waar is de jeugd van tegenwoordig! Laat u verrassen!

Intenties
Zondag 19 mei
Alida Bakker-v.d. Broek, Herman Compier, Henk Smit, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van
Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie,
Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld, Luc Bos, Nel Bomars, Jan Snel,
Nol Bleumink, Nel van Wieringen-v.d. Salm, voor degenen die het moeilijk hebben.

Zondag 26 mei
Alida Bakker-v.d. Broek, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Ruud Oud,
Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van’t Schip, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Annie v.d. Klauw-Jooren.
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Woord&Communieviering met koor Elckerlyc
Voorganger: Pastor E. Brussee
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Eucharistieviering in Theresia
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Rozenkransgebed in de Dagkapel
Eerste Communieviering met kinderkoor
Voorgangers: Pastoor E. Jongerden / pastor E. Brussee
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Rozenkransgebed in de Dagkapel
Hemelvaartsdag
Eucharistieviering met St. Caeciliakoor
Voorgangers: Pastor G. van Tillo/ E. Brussee
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastor G. van Tillo

In een notendop
Ik eerst
Ik, alles voor mij
Ik, anders dan jij
Ik, beter dan jij
Geen oor voor jou bij mij
Muren tussen jou en mij
Hart van steen, oorlog in een notendop?
Samen spelen
Samen delen
Ik, anders dan jij
Jij, anders dan mij
Ik, dicht bij jou
Ji,j dicht bij mij
Samen blij, vrede in een notendop?
door Luk Depondt

