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Als ik je vraag…….. 
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te dan doe je niet wat ik je vraag. 

Als ik je vraag naar mij  te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets 

niet zo moet voelen dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem 

op te lossen dan laat je mij in de steek hoe vreemd het ook mag lijken. 

Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt omdat God niets 

terug zegt en hij geen adviezen geeft of probeert om de dingen te regelen. 

Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt. 

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. 

En als je wilt praten wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. 
Leo Buscaglia 

 

Giften voor de Urbanuskerk 
In de Mariakapel en via bijgevoegde code is het mogelijk om gebruik te 

maken van de QR code voor mobiele telefoons. De code heeft als 

omschrijving 'Mariakapel Urbanus Ouderkerk'. Via het scannen van deze 

code kunt u een willekeurig bedrag overmaken ten behoeve van de 

Urbanuslocatie. Hiermee hopen we het voor iedereen makkelijker te 

maken om de Urbanus te steunen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een 

bedrag over te maken via de bankrekening: NL61 RABO 0351 8018 55.  

Bedragen gestort op deze rekening komen ten goede aan de locatie 

Urbanus Ouderkerk. Er wordt nog niet gecollecteerd maar er staat een 

collecteschaal bij het uitgaan van de kerk na de zondagsevieringen.  
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De redactie van ‘de Brug’ is op zoek naar foto’s en verhalen van parochianen/Ouderkerkers over  

de R.K. jongerenvereniging Sint Aloysius, de feesten en partijen, de filmavonden, de toneelvoorstellingen, 

het kegelen etc, gehouden in het Gezellenhuis. Deze verhalen en foto’s zullen worden verzameld en 

gebundeld tot een bijzondere uitgave van parochieblad de Brug.  

Laat u horen via redactieurbanusouderkerk@gmail.com. 
 

 

Digitaal 
Wilt u berichtgeving vanuit de locatie St. Urbanus, Ouderkerk aan de Amstel, digitaal ontvangen? 

Dan vragen wij u om uw (gewijzigde) emailadres en naam door te geven aan: 

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl. 
 

 

Intenties voor de maand juli 2020 
 

Zondag 5 juli 
Jan Sweers, Marianne Compier- Persoon, Annie v. d. Meer-Boom, overleden ouders v. d. Meer-Verkerk, overleden 
ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Corrie Kahmann-Verstegen,  
Nel Drubbel-van ’t Schip, Bertus Kruishaar en Elena Kruishaar -Demtschenko, Carla Jooren-v.d. Burg,  
Anna de Bueger, Martien v.d. Linden, Co Klarenbeek. 

 
Zondag 12 juli 
Jan Sweers, Marianne Compier-Persoon, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,  
Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek,  
Cynthia de Groot-Gonzáles Cortés, voor degenen die het moeilijk hebben.  

 
Zondag 19 juli 
Jan Sweers, Marianne Compier-Persoon, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden ouders van Wees-Kolk, overleden familie 
van Thienen, overleden ouders van Wieringen-v.d. Salm, Theo Koenders,  
Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en  
Rie van Tol-Roeleveld, André Brugman, Inge Boerma, Frank Niamut. 

 
Zondag 26 juli 
Jan Sweers, Marianne Compier-Persoon, Jan Splinter, Lenie Lakerveld-Broodbakker, André Bremmers en Kitty 
Bremmers-Geijsler, Nel Drubbe -van ’t Schip, Riet Zeldenthuis-Flierboom, An Kops-Kraakman,  
Ans de Koning-van den Ancker, Henk de Koning.  

 

 

Koorzang in juli en augustus 2020 
In juli en augustus ziet de zang er als volgt uit: 

5 juli:            zangers van het Caeciliakoor 

12 juli:          zangers van de Duif 

19 juli:                 zangers van het Elckerlyckoor      

26 juli:                 zangers van het Caeciliakoor 

 

2 augustus:         zangers van het Elckerlyckoor 

9 augustus:         zangers van het Caeciliakoor 

16 augustus:       zangers van Elckerlyckoor 

23 augustus:       zangers van het Caeciliakoor 

30 augustus:       zangers van het Elckerlyckoor 

 
 De woorden van God zijn voldoende bekend. Ze zullen pas opbrengen als  

mensen er met hun hart naar luisteren en doen wat ze zeggen.  

(15e zondag door het jaar) 
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