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Zondag 6 juni Sacramentsdag
Mensen spreken met woorden. Maar wat doe je als je de woorden van een taal niet kent? Dan begin je te
spreken met gebaren. Wie contact wil maken met iemand die een andere taal spreekt, herkent dit. Maar
soms schieten woorden ook tekort om iets duidelijk te maken. Vreemd genoeg zeggen gebaren dan zelfs
meer dan woorden: een knuffel als je verdrietig bent, een opgestoken duim om iemand te waarderen, een
glimlach om gerust te stellen...
Toen Jezus stierf, herinnerden zijn leerlingen enkele van zijn gebaren. Hét gebaar dat hen vooral bijbleef,
was het breken van het brood op de avond van zijn arrestatie. Telkens wanneer ze nadien bijeenkwamen en
Hem herinnerden, brak een van hen het brood en deelde het met de anderen. Meer dan tweeduizend jaar
later komen christenen nog steeds bijeen rond dit gebaar. Het brengt Jezus dichterbij, het brengt hen ook
dichter bij elkaar. Zo weten ze opnieuw hoe het eigenlijk verder moet: als 'brood' zijn voor elkaar.

Uitnodiging
Op zondag 20 juni, nodigen jongeren van de Amstelkerk en de St. Urbanuskerk u uit voor een
Woord&Gebedsviering met mede werking van pastor Eugene en dominee Benedikte.
Met de zomervakantie in het vooruitzicht is het thema van deze zondag ‘Ontspanning’.
Deze viering is in de Urbanuskerk en begint om 10.00 uur. Omdat er nog steeds een registratieplicht geldt
willen we u vragen zich vooraf aan te melden.

Reminder: Actie Kerkbalans
De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en
onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist
het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien
lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven
gedaan om contact te houden met parochianen.
We rekenen op u. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven
vervullen en plannen maken voor de toekomst. NL40 RABO 0351 8062 10
of NL 97 INGB 0000 2905 35 RK Amstelland locatie St. Urbanus OUD.
De kerk heeft het nodig! Heel veel dank!
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Misintenties voor de maand juni 2021
Zondag 6 juni
Albert Reijns, Hélène van Huizen, Annie v.d. Meer-Boom, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk,
overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Nel Drubbel-van ’t Schip,
overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, Jan Sweers, Henny Sweers, Riet Boetzhes-Heijwegen,
Tiny de Rijk-van ’t Schip, Nellie Kooter-Ursem, voor degenen die het moeilijk hebben.
Zondag 13 juni
Albert Reijns, Hélène van Huizen, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip,
overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, Co Klarenbeek, Theo Koenders en
Janny Koenders-Beukeboom, Marianne Compier-Persoon, Benny Kohinor, Wim de Gooijer,
overleden ouders Meijer-Baars, Ria Rijntjes-Snellen, Jaap v.d. Heuvel.
Zondag 20 juni
Albert Reijns, Hélène van Huizen, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip,
overleden ouders, overleden familie, Ans Letschert, Joke Jonkman-Majoor, Jopie de Jong-Beek,
Jaap Balvert, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk.
Zondag 27 juni
Albert Reijns, Kees Lakerveld en Lenie Lakerveld-Broodbakker, Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg,
Nel Drubbel-van ’t Schip, Theo Kouwenhoven, Gerard Zeldenthuis, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en
Rie van Tol Roeleveld, Bets de Jong-Spruijt.

Liturgie rooster juni 2021
Het woensdagochtendgebed is in juni in de Urbanuskerk.
zo 6-jun

10.00 u

Pastor Van Tillo

Eucharistie met zang van de Duif

zo 13-jun
do 17-jun

10.00 u

Pastor Van Tillo

Eucharistie met zang van leden van het Caeciliakoor

19.30 u

Deken Bakker/ pastor Brussee

Eucharistie met Stille aanbidding

zo 20-jun

10.00 u

Pastor Brussee/ dominee Bos

Woord&gebed/ jeugd aan het woord

zo 27-jun

10.30 u

Pastor G. van Tillo/D. Broersen

Livestream met zang van leden van koor Elckerlyc

***
'Sta op en leef’
Je kunt dit interpreteren als:
Sta op en begin aan een nieuw leven, word een nieuwe, misschien wel betere mens.
Zo kunnen we het voornemen maken om in deze vakantieperiode met nieuwe ogen naar het leven te kijken,
wie weet wat we dan allemaal zullen ontdekken.
(Rose-Marie Pelgrims)
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