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Juli-Augustus 2022 

 

 

15 Augustus 

De Tenhemelopneming van Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

God, onze Schepper en Vader, wie in mensenogen onbelangrijk is, 
 telt voor U juist dubbel mee, en de groten en machtigen, tegen wie mensen op 

kijken, komen bij U op de laagste plaats. Help ons naar medemensen te zien met 
uw ogen, eerbied en zorg te hebben voor de kleinen en geringen,  

en groot te zijn in onze dienstbaarheid, naar het voorbeeld van Maria,  
de gezegende onder de vrouwen, en van haar zoon, Jezus van Nazareth,  

uw gezondene, onze leidsman ten leven. Amen 
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Namens uw Caritas werkgroep: Bedankt!

 
 

Er zijn ook diaconale collecte-opbrengsten waar 

de werkgroep zeer ontevreden over is maar nu is 

er alle reden om u als parochiaan te bedanken 

voor uw zeer gewaardeerde bijdrage aan twee 

recente acties. 

 

 

De opbrengst van de Vastenactie in onze Urbanus 

voor  priester Martin Schneeberger (vanuit de 

Goede Herder) die op het Griekse eiland Lesbos 

gestrande vluchtelingen ondersteunt, bedroeg € 

1400,-- en daar komen uiteraard de opbrengsten 

van de andere locaties nog bij.  

 

 

 

 

 

 

Op 22 mei j.l. werd een ingelaste extra diaconale 

collecte gehouden voor de Indiase pastoor 

Marceline de Porres die Eugene Brussee tijdens de 

viering assisteerde.  

Hij was op terugreis vanuit Rome waar hij de 

zaligverklaring van een Indiase priester uit zijn 

regio had bijgewoond. Hij was zelf dit jaar 50 jaar 

priester in India en hij had de wens om de 25 

minst bedeelde vrouwen en mannen in zijn 

parochie (dus in totaal 50 personen) in zijn 

jubileumjaar iets extra’s te kunnen schenken. Zijn 

collecte-oproep resulteerde in het fraaie bedrag 

van € 565,-- en met een aanvullende bijdrage van 

€ 500,-- vanuit uw Caritas werkgroep kon hij met € 

1065,-- uit Ouderkerk vertrekken. 

Met een bedrag van ruim € 20,-- p.p. kan hij voor 

de ontvanger in India  in een moeilijke tijd enige 

verlichting geven.  

Dat geldt voor iedere bijdrage die u geeft aan een 

diaconale collecte en waarbij 100% de medemens 

bereikt die door omstandigheden in 

moeilijkheden verkeert. 

Nogmaals bedankt voor uw steun. 

Namens uw Werkgroep Diaconie, 

Nico van Wieringen 

Stichting Promotie Ouder-Amstel	en Ouderkerk Concert	nodigt je graag uit voor 
Jazz aan de Amstel in de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel. 

Big Band the Swingmasters zullen je Zondag 25 September ,vanaf 15:00 een uur lang 
vermaken met hun heerlijke muziek. Niet voor niets zit de term ‘swing’ in de naam van deze 
bigband. Door de keuzes van de nummers die vol overgave en enthousiasme gespeeld 
worden door de bandleden, ieder met passie voor hun eigen instrument én het samenspel, 
lukt het niemand om stil te blijven zitten. En waarom zou je ook!? Voetjes van de vloer kan 
en mag altijd. Na het concert (rond 16:00) kunt u genieten van een hapje en een drankje. 

Kaartverkoop kan online of bij Bakker Out voor €15,-. Op de dag zelf kan een kaartje aan 
de deur worden gekocht voor €15,-.  
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Misintenties voor de maand juli 2022 

 Zondag 3 juli 

Jan-Pieter Splinter, Ben Berndsen 

Annie v.d. Meer-Boom , Agatha te Beek-Broodbakker,  

Ton v.d. Vall, Rik Singelenberg, Theo Kouwenhoven, 

Martien v.d. Linden, Alie Schreurs-v.d. Wurff, Wim Dorrestein, Hélène van Huizen 

Co Klarenbeek, Tiny Verlaan-Klarenbeek, Theo de Koning, Nel Drubbel-van ’t Schip,   

Nico Helsloot en Riny Helsloot-de Groot, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld, 

Overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis 

Zondag 10 juli  

Jan-Pieter Splinter, Ben Berndsen,  

An de Koning, Ria de Kwant-Drubbel, Pieter Peters, Carolina “Carry” Sophia Oosterlaak-Poppes 

Zondag 17 juli 

Jan-Pieter Splinter, Ben Berndsen 

André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, overleden ouders van Wees-Kolk, overleden familie 

van Thienen, overleden familie Schreurs-v.d. Wurff, overleden ouders van Wieringen-v.d. Salm 

Zondag 24 juli 

Ad Compier, Ben v.d. Meer, Jan-Pieter Splinter, Ben Berndsen, 

Jan Splinter, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, Herman Barlag,  

Bep Kooijman-Soddemann, Nel Drubbel-van ‘t Schip 

Zondag 31 juli 

Ad Compier, Ben v.d. Meer, Jan-Pieter Splinter, Ben Berndsen 

Gerard en Peter Splinter, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Luc Landgraf 

 

Misintenties voor de maand augustus 2022 

  

Zondag 7 augustus 

Alie van der Maarel-van Winden, Ad Compier, Ben v.d. Meer, 

Gerard en Peter Splinter, Agatha te Beek-Broodbakker, 

overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, Annie v.d. Meer-

Boom, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, overleden 

ouders Boom-Driehuis, Hélène van Huizen 

Zondag 14 auugustus  

Alie van der Maarel-van Winden , Ad Compier, Ben v.d. Meer, 

Ben Berndsen, Johan Berndsen,  

Nico Helsloot en Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg,  

Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Alie Schreurs-v.d. Wurff, 

Bep Kooijman-Soddemann 

Zondag 21 augustus 

Alie van der Maarel-van Winden , Ad Compier, Ben v.d. Meer 

Wim Pappot en familie, Nel Drubbel-van ’t Schip, Ria de Kwant-Drubbel,  

overleden ouders van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Wim Dorrestein, Theo de Koning 

Zondag 28 augustus 

Alie van der Maarel-van Winden , Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en 

Gerrie en Sannie van Beek, Co Klarenbeek, Martien v.d. Linden, Luc Landgraf, An de Koning,  

Pieter Peters 
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Liturgierooster Augustus 2022 

 

Het Woensdagochtendgebed is in Augustusi in de St.Urbanuskerk. Van 8.45 u. tot 9.05 u.       

   

zo 7-Aug 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord&Communie Samenzang 

zo 14-Aug 10.00 uur Deken Jongerden/ E. Brussee Eucharistie Samenzang; Mariatenhemelopneming 

do 18-Aug 19.30 uur Deken Bakker Eucharistie Eucharistie en aanbidding 

zo 21-Aug 10.00 uur Deken Jongerden  Eucharistie Samenzang 

zo 28-Aug 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord&Communie Koor de Duif 

 

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. 

 

 

 

 
 
 

“Je mag een vreemdeling niet slecht behandelen. 
Jullie weten wat het is om een vreemdeling te zijn. 

Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Exodus 23:9 


