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Een gebed voor de vakantie
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even uit het gareel van de zorg en de verantwoordelijkheid los kan
maken, de aarde kan proeven en ruiken en de lucht en het water en de
mensen erbij.
Geef mij een hart, God, dat -klein als een kind- de verassing beleeft van
elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, dat zich laat drijven op de
wolken en gaat rusten in een ondergaande zon.
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels
en kan glimlachen bij verre geluiden, van koeien als de morgen begint.
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat naar vreemde mensen en
andere dingen en gelukkig is om hun anders-zijn.
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij,
op die zevende dag, toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt.
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven, of stil van de stoel naar bed zal gaan,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen….en dan is het feest al begonnen.
Manu Verhulst Bron: Eensgezind volharden in gebed, Brepols, Turnhout, 1988

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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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.

Misintenties voor de maand augustus 2020
Zondag 2 augustus
Benny Kohinor, Ans Letschert, 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, overleden familie Meijer-Baars.
Zondag 9 augustus
Benny Kohinor, Ans Letschert, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip,
Ans van Putten-Marjot, Riet Hilhorst-Picavet, Anna de Bueger, Martien v.d. Linden,
Cynthia de Groot-González Cortés.
Zondag 16 augustus
Benny Kohinor, Ans Letschert, Johan Berndsen, André Caminada, Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg,
Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden ouders van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Ton v.d. Vall,
André Brugman, Inge Boersma, Frank Niamut.
Zondag 23 augustus
Benny Kohinor, Ans Letschert, Wim Pappot en familie, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van ’t
Schip, Co Klarenbeek, Henk de Koning, An Kops-Kraakman, Ans de Koning-van den Ancker.
Zondag 30 augustus
Benny Kohinor, overledenen familie Caminada-Werners, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,
Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek,
Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld, Theo Koenders.

Liturgie rooster in augustus 2020
Zo 2 augustus om 10.00 u:
Zo 9 augustus om 10.00 u :
Zo 16 augustus om 10.00 u :
Do 20 augustus om 19.30 u :
Zo 23 augustus om 10.00 u :
Zo 30 augustus om 10.00 u :

Woord&Communie met Pastor Koopman en zangers van het Elckerlyckoor.
Eucharistie met Deken Jongerden en zangers van het Caeciliakoor.
Woord&Communie met Pastor Brussee en zangers van Elckerlyckoor.
Eucharistie met Stille aanbidding: Deken Bakker/ pastor Brussee.
Eucharistie met Pastor V. Tillo en zangers van het Caeciliakoor.
Woord&Communie met Pastor Brussee en zangers van het Elckerlyckoor.

Laat je gedachten positief blijven, want je gedachten worden je woorden.
Laat je woorden positief blijven, want je woorden worden je gedrag.
Laat je gedrag positief blijven, want je gedrag wordt je gewoonten.
Laat je gewoonten positief blijven, want je gewoonten worden je waarden.
Laat je waarden positief blijven want je waarden worden je lot. (Mahatma Gandhi)
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