
Januari 2022

Veel zegen, gezondheid en goede moed voor 2022
in het vertrouwen dat God ook dit nieuwe jaar

met ons mee op weg gaat.”

Pasto� Eugèn� Brusse�

Onze geschenken (P. van der Vorst in 'Christian Art.Today’)

"Dit is een dag waarop ook wij onze gaven aan het Christuskind kunnen
brengen: de gave van muziek, de gave van schrijven, de gave om goed te
sporten, de gave van een gezinsleven, enz…. Alle dingen die we leuk vinden,
kunnen we voor Christus brengen, in het besef dat ze hoe dan ook van Hem
kwamen. Velen van ons zullen de afgelopen dagen kerstcadeaus hebben
gegeven en ontvangen. Is het niet vaak een beter gevoel iets te geven dan te
ontvangen? Er is geen beter gevoel dan het perfecte cadeau voor iemand te
vinden, het mooi in te pakken en vervolgens naar hun gezicht te kijken terwijl
ze het uitpakken. Het geeft onze vrienden vreugde om te ontvangen, en het
geeft ons een enorme vreugde om te geven.

Maar de ultieme gaven die we bij Christus kunnen brengen,
zijn ons vertrouwen, onze liefde en onze aanbidding.

Geschenken die veel waardevoller zijn dan goud, wierook en mirre."
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“Dag van het Jodendom”
De 'Dag van het Jodendom' is door de Rooms-katholieke bisschoppen van Nederland

vastgesteld op 17 januari. Jaarlijks wordt er binnen de Rooms-katholieke Kerk medio januari aandacht
besteed aan de bijzondere band die er met het Jodendom is.

Jaarthema 2022: “Kunst in het Jodendom en Christendom”

Voor de Dag van het Jodendom 2022 staat kunst centraal. We staan stil bij de kunst in het Jodendom en
Christendom. Hoe inspireert de Joodse traditie Joodse kunstenaars? Hoe inspireert de christelijke
traditie christelijke kunstenaars?

https://dagvanhetjodendom.nl/ https://katholiekeraadjodendom.nl/

‘Ontmoeting en contact”

Dat is het motto van
Buurtdorp Ouderkerk.
Via activiteiten zoals de
eetclub, wandelclub of
de maandelijkse borrel
kunnen Ouderkerkers
die daar behoefte aan
hebben met elkaar in
contact komen. Door
samen tripjes te
ondernemen, samen te
eten of samen een
spelletje te doen
ontstaan er nieuwe
vriendschappen. Als het
dan een keer niet zo
goed gaat, zijn er
daardoor altijd
mensendie hulp en
gezelschap kunnen
bieden.

Alles kan en niets hoeft.
Alle activiteiten zijn
vrijblijvend. Aanmelden
is alleen nodig om de
informatie op de juiste
plek te krijgen. En
ideeën voor nieuwe
activiteiten zijn altijd
welkom.
Mail naar:
buurtdorpouderkerk@g
mail.com

https://www.buurtdorpo
uderkerk.nl/
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Stichting Vrienden Vollebregt-Orgel Ouderkerk
Helaas zitten we weer in een lock-down. Vandaar dat de stichting andermaal haar
activiteiten moet opschorten. Let wel: het gaat vooralsnog om uitstel en zeker nog niet
om afstel en de uitgestelde concerten van organist Gijs Boelen, het recital van Susanne
Brussee en Peter van de Kamp, net het als het concert van 13 februari aanstaande
houdt u tegoed.
De huidige corona-crisis speelt ons danig parten omdat er daardoor voor de stichting
bijna geen geld binnenkomt en er daardoor ook nauwelijks gespaard kan worden voor
noodzakelijk onderhoud van het orgel. Bovendien wordt het orgel nu minder bespeeld
en ook dat is niet zo goed.

Maar niet alles is negatief. De crisis biedt de stichting ook kansen. We zijn ermee bezig
om enkele dingen wat meer bij de tijd te brengen. Ten eerste stoppen we met de
vrijdagse Lunchtijd-concerten en gaan we ons meer concentreren op
zondagmiddagconcerten.
Bovendien stappen we af van de vrijwillige bijdrage aan het eind van het concert.
We gaan over op kaartverkoop vooraf, bij voorkeur via internet, al zal het ook nog wel
mogelijk blijven om een kaartje te kopen met klinkende of ritselende munt in
Ouderkerk of vlak voor de aanvang van een concert.
Ondertussen kijken we verlangend uit naar het einde van deze lockdown en hopen dat
we in elk geval vanaf begin maart weer activiteiten kunnen verzorgen.

We wensen u een mooi en muzikaal 2022!
Bestuur Stichting Vrienden Vollebregt-Orgel Ouderkerk

“Heel veel dank voor alle lieve en
sympathieke wensen aan mij en mijn
gezin voor Kerst en rond de jaarwisseling

Hartelijke groet,
pastor Eugène Brussee”.
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Misintenties voor de maand Januari 2022

Zondag 2 Januari: Nico Helsloot , Annie v.d. Meer-Boom, Overleden ouders v.d. Meer – Verkerk, Overleden
ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, Martien v.d.
Linden, Alie Schreurs-v.d. Wurff en Overleden familie Schreurs-v.d. Wurff, Jan Sweers, Nol Bleumink.

Zondag 9 Januari: Nico Helsloot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Tiny de Rijk-van ’t Schip,
Ria Rijntjes -Snellen, Herman Barlag, Luc Landgraf, Jaap v.d. Heuvel, Jan Splinter Voor mijn donor.

Zondag 16 januari : Nico Helsloot, Overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden
ouders van Wees-Kolk,  Overleden familie van Thienen, Martien v.d. Linden, Bets de Jong-Spruijt,
An de Koning.

Zondag 23 januari: Nico Helsloot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip,
Co Klarenbeek, Martien v.d. Linden,  Kees Lakerveld, Bep Pilmeijer-v.d. Ancker, Ria de Kwant-Drubbel.

Zondag 30 januari: Nico Helsloot, Riny Helsloot-de Groot, Rik Slingelenberg, Theo Kouwenhoven, Ton v.d.
Vall, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld, Tiny Verlaan-Klarenbeek.

Liturgierooster Januari 2022

Het Woensdagochtendgebed is in Januari in de Amstelkerk.

zo 02-Jan 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord & Communie
Samenzang met leden SC en
Elckerlyc

zo 09-Jan 10.00 uur Schola De Duif

zo 16-Jan 10.00 uur T. de Ruiter en M. Kappers Woord & Communie
Samenzang met leden SC en
Elckerlyc

do 20-Jan 11.00 uur Deken Bakker/ E. Brussee
Eucharistie &
Stille aanbidding

zo 23-Jan 10.00 uur Pastor Brussee/Dominee Bos
Oecumenische viering:
Woord & Gebed Caeciliakoor

zo 30-Jan 10.30 uur

pastores
Fonck,Brussee,Broersen Woord & Communie Elckerlyc

Als u niet in de Mis aanwezig kunt zijn en toch iets wilt bijdragen aan de

collecte kunt u dat doen via de Bankrekening van de Sint Urbanuskerk :

NL61 RABO 0351 8018 55 of via de Tikkie-app.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

“”Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren”   .

Jeremia 29, 11-12

Een goed, gelukkig, gezond en
voorspoedig 2022 gewenst!
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