Ouderkerk aan de Amstel, 19 maart 2020.
Beste parochianen,
We leven in een bijzondere tijd, overvallen door ingrijpende maatregelen als gevolg van het Corona virus.
Maatregelen die ons zwaar kunnen vallen omdat ze ons sociaal wat meer isoleren, wat de ouderen onder
ons het meeste treft. Daarnaast is er de angst om zelf besmet te raken en de zorg voor onze dierbaren en
ook de onzekerheid over wat komen gaat. Tegelijk zien velen ook de positieve bijeffecten van deze situatie:
de onderlinge solidariteit, het tot rust komen van mensen in een samenleving die steeds meer wil en de
positieve gevolgen voor het milieu.
Als geloofsgemeenschap rond de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel willen we in deze situatie
verbonden blijven met elkaar waar dat mogelijk is. Daarom zijn hieronder een aantal initiatieven genoemd
die daarbij kunnen helpen.
Laten we de moed niet verliezen en ook onze verbondenheid met God vasthouden, ook in het gebed.
Vanuit onze bisschoppen is een noveengebed gegeven tot Maria, wat u aan het einde van dit schrijven
vindt. Ook hierin zijn we - biddend - verbonden, bisdom breed.
Hartelijke groet,
pastor Eugène Brussee

KERKDIENST ELKE ZONDAG LIVE OP TV
Omdat er in onze St. Urbanuskerk en ook in Theresia geen openbare kerkdiensten meer kunnen worden
gehouden, wordt er tot en met Pasen elke zondag om 10.30 uur live een Eucharistieviering uitgezonden op
de Amstelveense televisie vanuit één van onze vijf kerken. Op 29 maart is dat vanuit onze St. Urbanus in
Ouderkerk. Intenties en mededelingen vanuit alle vijf de kerken zullen op TV worden opgelezen. U kunt de
Amstelveens televisie RTVA vinden op internet op:
https://rtva.nl/livestream/ en op TV op – KPN 1380 – T-Mobile 806.

GOEDE WEEK EN PASEN

OCHTENDGEBED OP WOENSDAGOCHTEND

De Amstelveens TV zendt alleen de zondagse
Eucharistievieringen uit, inclusief de zondag van
Pasen. De andere vieringen in de Goede Week,
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake,
zullen via de nationale TV te volgen zijn.

Vanaf 25 maart is er in Ouderkerk ook elke
woensdag live een ochtendgebed te zien vanuit
de Amstelkerk en de St. Urbanuskerk samen, van
8.45 – 9.00 uur. Dat kan via internet op:
www.kerkomroep.nl (aanklikken Amstelkerk in
Ouderkerk).

COLLECTE
Het uitzenden van de wekelijkse Eucharistieviering kost geld. En andere kosten voor het pastoraat gaan ook
door. Daarom zou het fijn zijn als uw bijdrage voor de collecte ook door kan gaan. Dat kan door geld over te
maken op het rekeningnummer van de parochie, locatie Ouderkerk: NL61 RABO 0351 8018 55.

VASTENACTIE
Onze Vastenactie is voor het project van Hayat-e-Nau in het Pakistaanse Hyderabad waar mensen met heel
ernstige huidaandoeningen worden geholpen en ouders en hun gehandicapte kinderen. Ook hiervoor kunt
u een bijdrage blijven doen door geld over te maken aan: Missie Ontwikkelings Werken Amstelland;
bankrek. NL72RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA, Amsterdam.

PASTORALE ZORG

UITVAARTEN

Omdat het bezoeken van ouderen wordt
afgeraden, wordt er vanuit de bezoekgroep wel
contact gehouden via de telefoon en door het
sturen van een kaartje.
Ook voor pastor Eugène Brussee geldt dat hij
telefonisch bereikbaar is voor pastorale
gesprekken. Mocht u behoefte hebben aan een
gesprek, schroomt u dan niet te bellen:
(020) 4961320.

Voor uitvaarten gelden een aantal restricties,
vanuit de uitvaartorganisaties en vanuit bisdom
zijde. In de praktijk betekent dit dat er een
beperkte viering mogelijk is in de kerk zonder
zang, Eucharistie of Communie en voor maximaal
30 personen.

INFORMATIE VIA DE WEBSITE
Via de website van de St. Urbanuskerk is steeds actuele informatie te vinden over onze kerk en haar
activiteiten in deze tijd van restricties. Op internet vindt u onze website als u via de zoekopdracht invult: St.
Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel of https://kerkenouderkerk.nl/web/

NOVEENGEBED
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig weer
kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen
Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks

