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Voor wie op weg gaan 

Waaruit put je moed om te gaan ?   

Om los te breken uit het vertrouwde zonder te weten waarheen?  

Uit de blik van een vriend, een vriendin- of een veemde? 

Uit een Bijbels woord: Ga, wees niet bang, Ik ben met je! 

Uit de hand op je schouder, onzichtbaar, maar toch…. 

Uit de stok in je hand? Uit de zorgvuldig ingepakte rugzak? 

Of is het dat moment van vertrek dat je moed geeft? 

Het besef dat je gaat, de sprong in het diepe, de blik gericht op de einder, 

of op de weg- om niet te struikelen, de weg die je stap voor stap zult gaan.   

Put moed uit iedere stap die je zet, nu hier, onder Gods hemel! 

Want hoe goed voorbereid  je ook bent, de weg is vol verrassingen 

en het leven laat zich niet voorbereiden. 

De weg wil gegaan worden- het leven geleefd. 

Maar groot en sterk is Hij die je steunt in de rug. 

Je wordt gedragen, terwijl je zelf gaat. 

Ga, de weg je zal leiden! 

 

 

15 augustus: Mariatenhemelopneming 

Vandaag vereren wij onze verheerlijkte Moeder en wij vragen haar, 

naast alles wat wij nodig hebben, vooral: "Maria, geef ons een dienstbaar en een gelovig hart,  

dat vanuit zwakheid, zonde en dood, nu reeds wat meer verrijzen mag tot uw goddelijk, liefdevol leven." 

© C. Leterme 
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Misintenties voor de maand augustus 2021 

 

Zondag 1 augustus 

Tiny Verlaan-Klarenbeek, Bep Pilmeijer-v.d.Ancker, Gerard Splinter, H.L. de Koning, 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, Co Klarenbeek, H.L. de Koning,  

Martien v.d. Linden. 

 

Zondag 8 augustus 

Tiny Verlaan-Klarenbeek, Bep Pilmeijer-van den Ancker, André  Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,  

Nel Drubbel-van ’t Schip, Hein van Tol en Rie van Tol – Roeleveld, Hélène van Huizen, Ria Rijntjes-Snellen, 

Voor degene die het moeilijk hebben. 

 

Zondag 15 augustus 

Tiny Verlaan – Klarenbeek Bep Pilmeijer-v.d. Ancker, Nel Drubbel –van ’t Schip, overleden ouders van  

Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Theo Koenders en Janny Koenders-Beukeboom, Wim de Gooijer, 

Jaap v.d. Heuvel, Martien v.d. Linden. 

 

Zondag 22 augustus 

Tiny Verlaan-Klarenbeek, Kees Lakerveld en Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel  Drubbel-van ’t Schip,  

Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, H.L. de Koning, Wim Pappot en familie, Co Klarenbeek. 

 

Zondag 29 augustus 

Tiny Verlaan-Klarenbeek, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel- van ’t Schip, overleden 

familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, Jopie de Jong-Beek, Tiny de Rijk-van ’t Schip,  

Bets de Jong-Spruijt, Martien v.d. Linden.  
 

 

Liturgie rooster augustus 2021  
 

Het woensdagochtendgebed is in augustus in de Sint Urbanuskerk. 
 

zo 1-aug 10.00 u Pastor Eugène Brussee Woord & Communieviering met leden van het Caeciliakoor 

zo 8-aug 10.00 u Pastor van Tillo Eucharistie met leden van koor Elckerlyc 

zo 15-aug 10.00 u Pastor Brussee Woord&Communie met leden van het Ceaciliakoor 

do 19-aug 19.30 u Deken Bakker/ Brussee  Eucharistie en aansluitend Aanbidding 

zo 22-aug 10.00 u Pastor van Tillo Eucharistie met leden van koor Elckerlyc  

zo 29 aug 10.30 u Pastor van Tillo/ Brussee/ Broersen Live stream met leden van het Jeugdkoor Urbanissimo 

 

*** 

 

Vooraankondiging: Sam’s kledingactie: Kleding inzamelen voor het goede doel 

Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of hun leven weer 

opbouwen. Sam's Kledingactie zet zich in voor al deze mensen. Honderden vrijwilligers door het hele 

land zamelen herdraagbare kleding en schoeisel in. De verkoop daar van levert geld op dat ze 

besteden om de nood in rampgebieden te verlichten. We werken daarbij samen met o.m. Cordaid. Doe mee! 

Op dinsdag 21 september 2021 zal Sam’s kledingactie weer in onze kerk plaatsvinden. En kunt u uw kleding 

kwijt in het kerkportaal. In het volgende Bruggetje leest u hier verder over.  

 


