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Leid mij van het bedrog
naar de Waarheid.
Leid mij van de

duisternis naar het
Licht.
Leid mij van de dood
naar het eeuwig
Leven

God van liefde en God van licht. Gij blijft stralen, ook waar wij U niet kunnen zien.

Schenk ons de moed om uur na uur en dag na dag meer onszelf te worden,

meer te worden zoals Gij.

Zodat wij ons kunnen blijven inzetten om Uw droom tot werkelijkheid te maken:

een licht te zijn voor anderen om ons heen een stukje hemel op aarde,

hier en nu, voor iedereen in deze wereld.

Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en elke dag opnieuw. Amen.
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Een van onze parochianen die onbekend wenst te blijven heeft de koop van
deze mooie schuur voor onze begraafplaats mogelijk gemaakt.
Onze vrijwillige tuinlieden zijn er erg mee verguld. Onze hartelijke dank aan de
gever!

Wilt u meer weten over het concert van Gijs Boelen op 27 Maart 2022 op
het Vollebregt-Orgel in onze Sint-Urbanuskerk?

https://www.facebook.com/events/359657302258008 of gebruik deze QR code:

In het Bruggetje van Maart 2022 komen wij hierop terug!
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……………………………………………………
…………………

Onze vrijwilligers van het
Interkerkelijk Stencil Bureau
(I.S.B.) hebben helemaal zelf het
compleet I.S.B. verhuisd van het
GezellenHuis naar de voormalige
Jan Hekmanschool.

Dankzij hun inzet is het
voortbestaan van het ISB
voorlopig veilig gesteld en
kunnen wij dit Bruggetje en nog
andere drukwerk als vanouds
tegemoetzien.

Hartelijke dank aan alle
medewerkers van het  I.S.B.!

………………………………………
……………

Hartelijke dank voor uw bijdrage aan Kerkbalans 2022!

Het Bruggetje van de Sint-Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel verschijnt eenmaal per maand.

Kopij kan worden ingeleverd uiterlijk op de een-na-laatste vrijdag van de maand

door deze te mailen naar:

redactieurbanusouderkerk@gmail.com
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Misintenties voor de maand Februari 2022

Zondag 6 Februari: Wim Dorrestein ✝
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, overleden
ouders Meijer-Baars, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Alie Schreurs-v.d. Wurff en
Overleden familie Schreurs-v.d. Wurff.

Zondag 13 Februari: Wim Dorrestein ✝
Nico Helsloot en Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Jaap
v.d. Heuvel, Tiny Verlaan-Klarenbeek, Hélène van Huizen.

Zondag 20 Februari : Wim Dorrestein ✝
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden ouders van
Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Co Klarenbeek, Martien v.d. Linden, Bets de Jong-Spruijt,
Bep Pilmeijer-van den Ancker, An de Koning.

Zondag 27 Februari: Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden fam. van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie,
Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld, Kees Lakerveld, Nico Spaansen, Ria Rijntjes-Snellen, Herman
Barlag, Luc Landgraf, Ria de Kwant-Drubbel.

Liturgierooster Februari 2022

Het Woensdagochtendgebed is in Januari in de St.Urbanuskerk.

Zo 06-Feb
10.00
uur Pastor E. Brussee Woord & Communie Jeugdkoor Urbanissimo

Zo 13-Feb
10.00
uur Pastor E. Brussee Woord & Communie Elckerlyc

Zo 17-Feb
19.30
uur Deken Bakker/ E. Brussee Stille aanbidding

Zo 20-Feb
10.00
uur Pastor E. Brussee Woord & Communie Caeciliakoor

Zo 27-Feb
10.30
uur

pastores
?,Brussee,Broersen

Eucharistie/Livestrea
m

Samenzang met leden SC en
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.

“Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt. Ik kan

naar de plaats gaan waar de zon ondergaat... Ik kan wel

willen dat het donker wordt, zodat U mij niet ziet. Ik kan

wel willen dat de dag verandert in nacht. Maar voor U is

het donker niet donker. Voor U is de nacht net zo licht als

de dag. De duisternis lijkt op het licht…”  Psalm 139

4


