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Samen zullen we verder gaan 

Zij aan zij zoals wordt verwacht. 

Met Jezus als onze Leidsman 

kunnen we alle problemen aan. 
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LOCATIES RK AMSTELLAND 
 

                                           

H. AUGUSTINUS                                        DE GOEDE HERDER 

Amstelveenseweg 965                                 Van Boshuizenstraat 420       

 

Viering zaterdag 19.00 uur                          Viering zondag 10.30 uur 

Viering zondag   10.30 uur 

 

                                                      

Z. TITUS BRANDSMA                      H. URBANUS OUDERKERK 

Westelijk Halfrond 1                                 Ronde Hoep Oost 31 

 

Viering zondag 10.30 uur                          Viering zondag 10.00 uur 

 

 H. GEEST/ URBANUS BOVENKERK 

                  Noorddammerlaan 124 

 

Viering zondag 10.30 uur    

Vieringen tijdelijk in de Bovenzaal  

van wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3 
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
 
 
Van maandag t/m vrijdag open voor het  
opsteken van een kaarsje of gebed                       
     10.00 - 16.00  uur  Goede Herder Kerk  
 
     09.00 - 17.00 uur                                     Torenkapel Bovenkerk 
 
 
DINSDAG 
Eucharistieviering 1e dinsdag vd maand   09.30 uur Goede Herder 
Viering van Woord & Gebed 10.00 uur Titus Brandsma 
 
WOENSDAG 
Oecumenisch Ochtendgebed 08.45 uur Urbanus Ouderkerk 
Ochtendgebed                      09.30 uur Goede Herder 
Viering in de Torenkapel       09.30 uur Geest/Urbanus 
 
DONDERDAG 
Bridge    Goede Herder 
 
VRIJDAG 
Eucharistieviering 1e vrijdag vd maand 09.15 uur Augustinus 
Bridge/Soos    Goede Herder 
Eucharistieviering 1e en 3e vrijdag 09.00 uur Titus Brandsma 
Viering Woord & Communie 2e en 4e vr. 09.00 uur Titus Brandsma 
 
ZATERDAG 
Bijeenkomst T.A.E.B.(spreekbeurt Engels)             Goede Herder 
Kroatische Parochie                          17.30-20.00 uur Goede Herder 
Viering Eritrese Gemeenschap         07.00-13.00 uur Augustinus 
 
ZONDAG 
Minahase Bijeenkomsten                 13.30-19.00 uur Goede Herder 
Katholieken uit Indonesia 1e zon vd mnd    13.00 uur Titus Brandsma 
Katholieken Filippijnen     2e zon vd mnd 13.00 uur Titus Brandsma 
Christenen uit India          3e zon vd mnd 13.00 uur Titus Brandsma 
Libanese Katholieken      4e zon vd mnd    13.00 uur Titus Brandsma 
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KOMENDE ACTIVITEITEN 
 

 
 
 

Uitgebreide informatie over genoemde activiteiten vindt u in het 
parochieblad Spirit. 
 
Geest/Urbanus Bovenkerk 
Sparen voor een goede geluidsinstallatie voor spraak en audio.  
Daarvoor wordt dit jaar actie gevoerd met dakleien en de St. Urbanus 
Chocolade. De actie met de dakleien loopt van 1 april 2021 t/m 31 
oktober 2021 

 
 
Je kunt een leisteen kopen en deze ter plekke beschilderen of er alleen 
maar je naam op schrijven met watervast schilder- of tekenmateriaal.  
Dan weet je dat jouw gepersonaliseerde leisteen straks boven op het 
schip van de kerk gaat pronken. Wilt u zelf signeren, dan kunt u op elke 
2e en 4e zaterdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur terecht bij de 
pastorie aan de Noorddammerlaan 124.  
Het beschilderen van een persoonlijke wens/naam op een dakleisteen 
kost € 10. Signeren en doneren kan ook online. 
 

Urbanus chocolade kopen: 
• bij het doneren van  € 5.00 ontvangt U een melk/puur of witte reep 

St. Urbanus Chocolade 
• reep in een cadeau-blikje kost € 8.00 
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Meer informatie via onderstaande links:                                            
• Geluidsinstallatie: https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/actie-

dakleien-en-chocolade-elke-2e-en-4e-zaterdag-van-de-maand-bij-st-
urbanuskerk/ 

• Signeren daklei: https://www.helponsuitdebrand.com/actie-urbanus-
daklei/ 

• Schilderen daklei: https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/actie-
dakleien/kunst-gaat-het-dak-op/ 

• Chocolade: https://www.helponsuitdebrand.com/chocolade/ 
 
 
Woensdag 1 september        10.30 uur                 Titus Brandsma 
Bijbelgroep ‘Rond het Evangelie’ o.l.v. diaken P. Koopman. 
 
 

Zondag 5 september      40 jaar jubileum KKI         Titus Brandsma 
 

 
 
Viering 40-jarig jubileum van de KKI (Katholieke Kerk Indonesië). U bent  
van harte welkom. 
 
Zaterdag 11 en zondag 12 september Monumentendagen 
De Urbanuskerk Bovenkerk doet ook dit jaar weer mee aan de Open  
Monumenten Dagen. Thema is dit jaar ‘Mijn monument is jouw  
monument’. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en zondag van 12.00 tot  
16.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de kerk en  
zelf te zien hoever het staat met de verbouwing. 
  

https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/actie-dakleien-en-chocolade-elke-2e-en-4e-zaterdag-van-de-maand-bij-st-urbanuskerk/
https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/actie-dakleien-en-chocolade-elke-2e-en-4e-zaterdag-van-de-maand-bij-st-urbanuskerk/
https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/actie-dakleien-en-chocolade-elke-2e-en-4e-zaterdag-van-de-maand-bij-st-urbanuskerk/
https://www.helponsuitdebrand.com/actie-urbanus-daklei/
https://www.helponsuitdebrand.com/actie-urbanus-daklei/
https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/actie-dakleien/kunst-gaat-het-dak-op/
https://www.helponsuitdebrand.com/promotie/actie-dakleien/kunst-gaat-het-dak-op/
https://www.helponsuitdebrand.com/chocolade/
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Zondag 12 september                  10.30 uur                   Augustinus 
De zanggroep Tolle Lege bestaat 50 jaar. Eenieder is van harte  
uitgenodigd voor een feestelijke viering, - aanvang 10.30 uur -, waarin  
koorleden een aantal van hun favoriete koorliederen zullen laten horen. 
         
Vrijdag 17 september                    09.00 uur            Titus Brandsma 
Gemeenschappelijke ziekenzalving. Pastoor Jongerden en diaken 
Koopman zullen voorgaan in deze viering. 
 
Wat gebeurt er tijdens de ziekenzalving?  
Er wordt een stukje uit de bijbel  voorgelezen en na de handoplegging 
door de priester en het gebed wordt  de zieke gezalfd met olie, door 
Gods zegen geheiligd. We mogen geloven dat door dit sacrament de 
zieke gesterkt wordt door de genade van de heilige Geest.  
Het geeft de zieke hulp en steun en het schenkt hem hoop en 
vertrouwen.  
  
Voor wie is de ziekenzalving bestemd?  
Voor mensen die ernstig ziek zijn en waarvan men verwacht dat de 
overgang van leven naar dood op termijn zal gaan gebeuren. Verder aan 
bejaarden mensen,  mensen die gaan ervaren dat hun krachten afnemen 
in het dagelijkse leven of mensen die voor een grote zware operatie  
staan. Ook is het goed te weten dat dit sacrament herhaald kan worden  
wanneer de zieke na de zalving weer beter wordt of wanneer tijdens de 
ziekte  de toestand verergert. 
 
Vrijdag 17 september                    19.30 uur Goede Herder 
Concert van Domenica strijktrio met Tony Rous (viool), Suzan Rous  
(altviool) en Martin Bungeroth (violoncel). 
Geen entreegeld, vrijwillige bijdrage bij uitgaan. 
 
Dinsdag 21 september                         20.00 uur     Pastorie Augustinus 
Ouderavond vormelingen. 
 
Woensdag 22 september       10.00 uur            Titus Brandsma 
Bijbelgroep ‘Ouderen rond de Schrift’ o.l.v. diaken P. Koopman. 
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Zaterdag 25 september       Kisi musical 
 
Al langere tijd is er een grote groep Kisi-leden aan het oefenen voor een 
groot project, namelijk de musical Ruth, het verhaal van de jonge Ruth uit 
Moab,  die trouw blijft aan haar schoonmoeder Naomi. Ook wanneer alles 
verloren lijkt. Ze geeft niet op. Dit Bijbelverhaal is nog altijd actueel en zal 
tot de verbeelding spreken. Het belooft een ervaring vol hoop die je niet 
snel zult vergeten. U bent van harte uitgenodigd om te 
komen kijken op zaterdag 25 september in de zaal van de 
Levend Evangelische gemeenschap in Aalsmeerderbrug. 
Hoort, en zegt het voort! Een mooie ervaring voor jong en 
oud. Voor meer informatie, zie de kisi.nl  (ook voor de ticket verkoop) 
 
 
                                         
   
Dinsdag 28 september 19.00-20.30 uur 
Eerste bijeenkomst voorbereiding vormelingen.  
 
 

 
    

 
 
Zondag 10 oktober                               10.30 uur     Titus Brandsma 
Viering 25-jarig priesterfeest deken-pastoor E. Jongerden  
Verdere informatie volgt t.z.t. 

 


