Niet vergeten! Lever uw oude Palmtakje in vóór 17 februari?
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Jezus geneest een melaatse: 6e zondag door het jaar Marcus 1, 40-45
In de oudheid werden mensen met een huidziekte (melaatsen en anderen) heel vaak buiten de
gemeenschap gestoten. Ze moesten apart wonen en mochten niet met andere mensen in contact komen.
Men was bang voor besmetting. In Jezus' tijd dachten de joden bovendien dat zulke mensen zondaars
waren. Mensen met een huidziekte werden zichtbaar gestraft voor het kwaad dat zij of hun familieleden
gedaan hadden, dachten ze. Jezus was daar heel verontwaardigd over. Toen Hij eens een melaatse
tegenkwam, die met een houten ratel iedereen waarschuwde om ver uit de buurt te blijven, kreeg Hij
medelijden. Hij werd geraakt tot in het diepst van zijn ziel. Hij trok zich niets van de regels aan, ging naar de
melaatse toe en raakte hem aan. 'Ik verklaar je genezen', zei Hij. 'Jij hoort bij andere mensen, je bent
evenveel waard als gelijk wie, ga de priesters maar tonen dat je genezen bent.' Zo bracht Jezus mensen weer
bij elkaar en gaf Hij aan zieken en uitgestotenen hun menselijke waardigheid terug. (P. Kevers, 2003)

Wereld Lepradag zondag 31 januari
De laatste dag van januari is al meer dan 50 jaar Wereld Lepradag. Op deze dag wordt de kerken gevraagd
aandacht te besteden aan de gevolgen van die oude Bijbelse ziekte Lepra (melaatsheid), die ieder jaar, nog
steeds, meer dan 200.000 mensen treft. Doet u dit jaar (weer) mee? Door te preken over melaatsheid
(huidvraat), door te bidden voor leprapatiënten en leprawerkers of door te doneren voor het werk van
Leprazending? De PCI realiseert zich dat collecte-moeheid moet worden voorkomen na de decembermaand
met de Advents- en Voedselbankactie maar de verminkende ziekte Lepra treft met name de armste landen
ter wereld. Dat betekent dat leprapatiënten vrijwel volledig zijn van (buitenlandse) hulp. Daarom beveelt de
werkgroep diaconie u aan om de Stichting Leprazending Nederland (www.leprazending.nl) te ondersteunen
en uw bijdrage voor deze Wereld Lepradag over te maken op het navolgende rekeningnummer: IBAN NL49
INGB 0000 889 889. De genoemde website geeft u complete informatie van het werk van Leprazending en
kan u overtuigen van het zeer noodzakelijke werk van deze Stichting. Hartelijk dank.

Vooraankondiging: Vastenactie-project voor de Stichting Hart4onderwijs Nepal
Allereerst heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Adventsactie voor de schoolkinderen in Nepal door
hen met uw bijdrage de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen en daarmee een kans op een betere
toekomst. Het is ongebruikelijk dat de bestemming van zowel de Adventsactie als de daaropvolgende
Vastenactie dezelfde Stichting betreft, maar vanwege de mindere opbrengst tijdens deze Corona-periode is
er in deze moeilijke tijd een uitzondering gemaakt op de bestaande regel.
In de komende Brug/Spirit, welke op 3 maart uitkomt, leest u hier meer over.
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Misintenties voor de maand februari 2021
Zondag 7 februari
Tiny de Rijk-van ’t Schip, Hélène van Huizen, Ad van Riet, Jan Splinter, Annie v.d. Meer-Boom,
overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker,
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip,
overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, Joke Jonkman-Majoor, Jopie de Jong-Beek.
Zondag 14 februari
Tiny de Rijk-van ’t Schip, Hélène van Huizen, Ad van Riet, Nel Drubbel-van ’t Schip, Ans van Putten-Marjot,
Cynthia de Groot- Gonzáles Cortés, Ans de Koning – v.d. Ancker, Ans Letschert, Benny Kohinor, Jaap Balvert,
overleden ouders Meijer-Baars.
Zondag 21 februari
Tiny de Rijk-van ’t Schip, Hélène van Huizen, Ad van Riet, Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg,
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden ouders van Wees-Kolk,
overleden familie van Thienen, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld,
Frank Niamut, Wim de Gooijer.
Zondag 28 februari
Tiny de Rijk-van ’t Schip, Hélène van Huizen, Ad van Riet, Ruud Oud, Lenie Lakerveld-Broodbakker,
Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek,
Gerard Zeldenthuis, Co Klarenbeek, overleden ouders Koenders-Beukeboom, Jan Sweers,
Marianne Compier-Persoon, voor degenen die het moeilijk hebben.

Liturgie rooster februari 2021
Het woensdagochtendgebed is deze maand in de Urbanuskerk.
zo

7 febr

10.00 u

Eucharistie

De Duif

10.30 u

Pastor G. van Tillo
Deken E. Jongerden / E. Brussee/
D. Broersen

zo

14 febr

Eucharistie

Live-stream: kinderkoor

wo 17 febr

19.30 u

Pastor E. Brussee/ dominee Bos

Woord&Gebed

Aswoensdag: Caeciliakoor

do

18 febr

19.30 u

Deken A. Bakker / Pastor E. Brussee

Eucharistie

Aansluitend Stille Aanbidding

zo

21 febr

11.00 u

Pastor P. Koopman

Woord&Communie

Koor Elckerlyc

zo

28 febr

10.00 u

Deken E. Jongerden

Eucharistie

Caeciliakoor

14 februari: Diaconale collecte Voedselbank Diemen
Hoewel landelijke media recentelijk berichten dat de Voedselbank heel veel donaties ontving is de realiteit
dat de lokale voedselbanken (met name Voedselbank Diemen) vooralsnog zeer weinig tot niets van deze
steun zien. In deze tijd trekt het klanten aantal fors aan terwijl er minder overschotten/goederen van
bedrijven worden gedoneerd, mede omdat die slimmer inkopen. Voor Voedselbank Diemen zijn voldoende
reserves dan ook noodzakelijk om hun klanten ook de komende tijd te kunnen blijven bedienen.
Daarom hebben we in de Kerstnacht steun gevraagd voor de Voedselbank. Aangezien de opbrengst in
vieringen via de livestream veel geringer is dan tijdens een volle nachtmis in de kerk, is besloten de diaconale
collecte op 14 februari opnieuw voor Voedselbank Diemen te bestemmen.
Het banknummer is: NL 78 INGB 0004 8963 40 t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen o.v.v. actie
Sint Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel. Bedankt voor uw bijdrage/ gift.
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