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Zonnelied – Franciscus van Assisi – 4 Oktober

 

 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 

Wees geprezen, mijn Heer met al uw 

schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 

En hij is mooi en straalt met grote pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en 

de sterren. 

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en 

kostbaar en mooi. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder 

jaargetijde, 

door wie Gij het leven van uw schepselen 

onderhoudt. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

 

 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 

door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, 

moeder aarde, 

die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen 

en planten. 

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille 

van uw liefde 

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking 

dragen. 

Gelukkig wie dat dragen in vrede, 

want door U, Allerhoogste, worden zij 

gekroond. 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de 

lichamelijke dood, 

die geen levend mens kan ontvluchten. 

Wee hen die in doodzonde sterven; 

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 

Prijs en zegen mijn Heer, 

en dank en dien Hem in grote nederigheid 
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De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten 
 

Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 
27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende 
digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn 
geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj. 
 
Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve 
vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 
adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven. 
 
Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een 
geleide meditatie via ZOOM. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.” 

- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.” 

- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein 
moment van aandacht en bezinning.” 

  
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40 dagentijd. 
Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich 
meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

Familiedag voor ouders en kinderen op 29 oktober  
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Parochie Amstelland organiseert op 29 oktober een familiedag in de Titus Brandsma kerk. 

 

Ouders en kinderen (vanaf ongeveer 

groep 6) zijn van harte  uitgenodigd om 

deze dag mee te vieren. 

Het thema is Halloween. 

 

De familiedag ziet er globaal als volgt uit 

 

16:00 uur ontvangst 

16:30 uur wandeling door het park met 

meegegeven thema 

17:00 uur terugkomst en nagesprek 

17:30 uur feest in de kerk 

18:15 uur maaltijd met broodjes en soep 

 

Wilt u deze dag meemaken, dan kunt u 

een mail sturen naar 

:  fredvanoijen@ziggo.nl en aangeven 

met hoeveel personen u op deze 

familiedag aanwezig zult zijn. 

In verband met onze organisatie en 

inkoop graag voor 17 oktober reageren. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gooise Operette - 30 Oktober 2022 – 15.00 uur – In de Sint Urbanus 
Als een van de weinige operettegezelschappen die ons land nog rijk is, presenteert de Gooise Operette op 30 

Oktober 2022 in onze Sint Urbanus een sprankelende productie, waarbij u kunt gaan genieten van de 

héérlijke wereld van de operette als muziektheatervorm.  

Op het programma staat de eenakter “Trial by Jury”. Het is een korte theaterproductie, gezongen in de 

Nederlandse taal, waardoor alle grappen en intriges (ook door de jeugd) goed te volgen zijn. Het koor 

bemoeit zich als jury en journalisten met een rechtszaak, geleid door een niet al te nuchtere rechter.  

De kwestie gaat over liefde en overspel, met aan het einde natuurlijk…Geluk! 

In het voorprogramma presenteert de Gooise Operette muzikale highlights uit het operetterepertoire van de 

componisten Gilbert & Sullivan. Deels Engels en deels Nederlands gezongen. 

De Gooise Operette garandeert u een heerlijke voorstelling die u niet wilt missen!  

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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Sam's Kledingactie – Ouderkerk aan de Amstel – 20 September 2022 

Het resultaat van dinsdag 20 september was 1875 kg (Iets minder dan in 2021 - 1910 kg). 

Daarvoor willen wij onze vrijwilligers hartelijk bedanken! 
Met de diverse kledingacties helpt Sam’s  en Cordaid mensen in rampgebieden over de hele 

wereld. De herbruikbare kledingstukken worden getransporteerd naar andere landen, waar ze 

op tweedehandsmarkten tegen lage prijzen verkocht worden. 

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat naar ontwikkelingsprojecten, deze keer voor 

beter onderwijs in Burundi. 

Heeft u geen tijd of kleding om te doneren, maar draagt u Sam's Kledingactie wel een warm hart 

toe?  Dan zijn ze ook erg geholpen met uw bijdrage via Geef.nl 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De Open Monumentendag was ook dit jaar weer een groot 

succes, ook voor onze Sint Urbanus. Er waren meer dan 

honderd bezoekers. Hoogtepunt was onder andere de 

bespeling van de het Vollebregt Orgel, een bijzonder 

Rijksmonument in ons dorp, door Dhr. Johan Vos, onze vaste 

organist. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat verwachten we van u bij een calamiteit en of een ontruiming van de kerk? 

 

® Blijf rustig‼! 

 

® Blijf zitten en wacht op 

instructies van de Koster(s).  

Zij nemen bij dergelijke 

noodgevallen de leiding. 
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Parochiële 

Startviering           

.…2022…. 

Heel hartelijke dank aan alle vrijwilligers 
en vooral aan degenen die deze 

Parochiële Startviering 2022 tot een 
succes hebben gemaakt. 

In het bijzonder dank voor het heerlijke 
zelf gemaakt gebak. 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Zondag. 6 November 2022. 

U bent van harte welkom om na de 

Mis te blijven om met ons 

parochiebestuur te praten over de 

toekomst van onze locatie en 

parochie. 
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Misintenties voor de maand Oktober 2022 

  

Zondag 2 oktober 

Ben Fakkeldij en dochter, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders Kruishaar-Demtschenko, 

Ben v.d. Meer, Annie v.d. Meer-Boom, overleden ouders v.d. Meer – Verkerk, overleden ouders 

Boom-Driehuis, Nico Helsloot en Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg, Ad Compier. 

 

Zondag 9 oktober  

Willy Caminada-Werner 

Overleden ouders Alberts-Alberts, Nel Drubbel-van ’t Schip, Alie Schreurs-v.d. Wurff,  

Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Wim Dorrestein en Mijnie Dorrestein-de Lange, 

Pieter Peters.  

 

Zondag 16 okober 

Willy Caminada-Werner 

Overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders van Wees-

Kolk, overleden familie van Thienen, Bep Kooijman-Soddemann, Alie v.d.Maarel-van Winden. 

 

Zondag 23 oktober 

Willy Caminada-Werner 

Ria de Kwant-Drubbel, Nel Drubbel-van ’t Schip, Co Klarenbeek. Martien v.d. Linden,  

Theo de Koning, Annie van Tol-Houtkamp. 

 

Zondag 30 oktober. 

Willy Caminada-Werner 

Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld, Hélène van Huizen,  

Ben Berndsen. 

 

Liturgierooster Oktober 2022 

 

Het Woensdagochtendgebed is in Oktober in de St. Urbanus Van 8.45 u. tot 9.05 u.       

zo 2-Oct 10.30 uur Deken Jongeren/D. Broersen Eucharistie Livestream; Elckerlyc koor 

zo 9-Oct 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord&Communie Samenzang 

zo 16-Oct 10.00 uur Deken Jongerden  Eucharistie Koor de Duif 

do 20-Oct 19.30 uur Deken Bakker Eucharistie Eucharistie en aanbidding 

zo 23-Oct 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord&Communie Samenzang 

zo 30-Oct 10.00 uur Pastor Koopman Woord&Communie Elckerlyc koor 

 

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. 

 


