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Kledingactie ‘Mensen in Nood’
Ook dit jaar is er weer een kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood geweest. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel hebben wij met
elkaar 2130 kg. (vorig jaar 1860 kg) opgehaald en zo kunnen bijdragen aan schoon
drinkwater en sanitair in Ethiopië. De dag erna werden de zakken kleding opgehaald.
Ook dit keer stonden sterke vrijwilligers klaar. Omdat niet alle kledingzakken in de
bestelauto pasten, kwamen ze 's middags met een lege auto de rest van de kleding
ophalen. Iedereen van hartelijk dank voor uw bijdrage. Met dank aan de vele
vrijwilligers die deze inzameling weer hebben mogelijk gemaakt. CS.

Liefde en Eucharistie bij kerkvader Augustinus
Twee bezinningsbijeenkomsten online.
Op de donderdagavonden 8 oktober en 5 november 2020 organiseert het CPS twee webinars, van 20.00 uur
tot 21.00 uur. Inleider op beide avonden is pastor diaken Eugène Brussee. Hij werkt aan zijn proefschrift over
de eucharistische paaspreken van Augustinus. Op de webinar van 8 oktober staat een kennismaking met
Augustinus centraal. Wie is hij en welke invloed heeft deze kerkvader uit de vierde/vijfde eeuw op de kerk
gehad? Aan de orde komt bovendien waarom hij nog steeds verrassend actueel is. Via onderstaande link
kunt u zich opgeven voor de webinar: https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/event/webinar-liefde-eneucharistie-bij-augustinus-i/

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.
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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 oktober 2020
Zondag 4 oktober
Jopie de Jong-Beek, overleden ouders Alberts-Alberts, Henny Compier, Annie v. d. Meer-Boom, overleden
ouders v. d. Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Riny Helsloot-de
Groot, Rik Singelenberg, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van ’t Schip, Bertus Kruishaar en Elena
Kruishaar-Demtschenko, Carla Jooren-v.d. Burg, Inge Boersma.
Zondag 11 oktober
Jopie de Jong-Beek, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, André Bremmers en Kitty BremmersGeijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, Ans de Koning-v.d.Ancker, familie v.d. Ancker-Bomars, An Kops-Kraakman,
Cynthia de Groot-Gonzáles Cortés, Ans Letschert, Benny Kohinor, voor degenen die het moeilijk hebben.
Zondag 18 oktober
Jopie de Jong-Beek, familie Splinter, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie
en Sannie van Beek, overleden ouders van Wees Kolk, overleden familie van Thienen, Co Klarenbeek,
overleden ouders Schreurs-v.d.Wurff, Ans van Putten-Marjot, Anna de Bueger, Martien v.d. Linden, Jan
Sweers, Marianne Compier-Persoon.
Zondag 25 oktober
Jopie de Jong-Beek, Lenie Lakerveld-Broodbakker, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel
Drubbel-van ’t Schip, Theo Kouwenhoven, Gerard Zeldenthuis en Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v.d. Vall,
Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld, André Brugman, Theo Koenders, Frank Niamut, Joke JonkmanMajoor.

Liturgie rooster oktober 2020
Zo 4 oktober om 10.00 u: Woord&Communieviering met pastor Brussee en zangers van koor Elckerlyc.
Zo 11 oktober om 10.00 u : Eucharistie met pastor Van Tillo en zangers van de Duif.
Zo 18 oktober om 10.00 u : Woord&Communieviering met pastor Brussee en zangers van het Caeciliakoor.
Do 15 oktober om 19.30 u : Eucharistie met Stille aanbidding: Deken Bakker/ pastor Brussee.
Zo 25 oktober om 10.00 u : Eucharistie met Pastor V. Tillo en zangers van koor Elckerlyc.
Wo 28 oktober om 20.00 uur: Zangmeditatie in onze kerk.
Do 29 oktober om 20.00 uur: Start cursus ‘Geloven Nu’ in de pastorie van onze Urbanuskerk

Voor God zijn alle mensen even belangrijk. Hij nodigt iedereen uit. Maar je moet
wel op zijn uitnodiging willen ingaan! Wat God droomt voor de mensen, is zo
belangrijk, dat je er alles moet voor over hebben (bij Lucas 14, 16-24)

2

