OLIEVLEK RK AMSTELLAND

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

www.rkamstelland.nl

H. AUGUSTINUS
Amstelveenseweg 965

DE GOEDE HERDER
Van Boshuizenstraat 420

Viering zaterdag 19.00 uur
Viering zondag 10.30 uur

Viering zondag 10.30 uur

Z. TITUS BRANDSMA
Westelijk Halfrond 1
Viering zondag 10.15 uur

H. URBANUS OUDERKERK
Ronde Hoep Oost 31
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
09.00 - 17.00 uur

Goede Herder Kerk
Torenkapel Bovenkerk

MAANDAG
DINSDAG
Eucharistieviering 1e dinsdag vd maand
Viering van Woord & Gebed

09.30 uur Goede Herder
10.00 uur Titus Brandsma

WOENSDAG
Ochtendgebed
08.45 uur Urbanus Ouderkerk
Het oecumenisch ochtendgebed start om 8.45u. op woensdagochtend.
In de even maanden in de St. Urbanus kerk en in de oneven maanden
in de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel. Inloop vanaf 08.30 uur.
Ochtendgebed
Viering in de Torenkapel

09.30 uur Goede Herder
09.30 uur Geest/Urbanus

Eucharistieviering
Zorgcentrum Theresia
In zorgcentrum Theresia, Theresiastraat 312, Ouderkerk aan de
Amstel wordt elke 2e en 4e woensdag van de maand een
Eucharistieviering gehouden voor bewoners en geïnteresseerden
DONDERDAG
Bridge
Goede Herder
Eucharistieviering met stille aanbidding
Urbanus Ouderkerk
Iedere derde donderdag van de maand is er in de Urbanuskerk een
eucharistieviering om 19.30u. met stille aanbidding. Na ongeveer een
kwartier wordt deze aanbidding afgesloten met een lied, een gebed en
aansluitend de zegen met het Allerheiligste.
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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
Katholieken uit Indonesia
Katholieken Filippijnen
Christenen uit India
Libanese Katholieken

1e zon
2e zon
3e zon
4e zon

13.30-19.00 uur
Goede Herder
vd mnd 13.00 uur Titus Brandsma
vd mnd 14.00 uur Titus Brandsma
vd mnd 16.00 uur Titus Brandsma
vd mnd 13.00 uur Titus Brandsma

KOMENDE ACTIVITEITEN
Uitgebreide informatie over genoemde activiteiten vindt u in het
parochieblad Spirit.
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Vieringen Livestream
Na Pasen neemt het aantal online vieringen af. Tot aan de Paasdagen
was er elke week een viering vanuit één van de locaties Amstelland
die online kon worden bijgewoond. Dat wordt afgebouwd naar eerst
twee keer per maand en richting de zomer één keer per maand. Na de
Paasdagen zal de volgende online eucharistieviering op zondag 1 mei
2022 zijn.
Nu alle beperkingen zijn opgeheven hopen we dat iedereen weer
fysiek naar de kerk komt. Aan de andere kant is het ook een service
die we mogelijk in een aangepaste frequentie willen blijven bieden.
Het pastoresteam
Vanaf 2 mei Rozenhoedje bidden fam. Brockhoff/Bovenkerk
In de meimaand bidden wij elke maandagavond van 19.30 – 20.30
uur het rozenhoedje.
Woensdag 4 mei herdenkingsconcert 2022 in Augustinuskerk
In 2021 was het nog een digitaal gebeuren, maar dit jaar gaan wij
o.o.v. weer live! Op woensdag 4 mei 2022 geeft het Latijns
Parochiekoor ‘Cantemus Dominum’ weer een herdenkingsconcert in de
Augustinuskerk. Er staat een fantastisch programma met veel nieuwe
muziekstukken op het programma. Alle koorleden en gastzangers uit
onze parochie/regio hebben er zin in en zijn inmiddels al hard aan het
repeteren. Deze keer kunt u er zelf weer live bij zijn.
Augustinuskerk 4 Mei:
inloop vanaf 19.30 uur (u kunt de herdenking op de Dam via een
beeldscherm volgen)
20.45 – 21.45 uur Concert
Via een mail aan 4meiherdenkingsconcert@gmail.com kunt u zich voor
slechts € 5,00 verzekeren van een toegangsbewijs. Van harte
aanbevolen!
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Woensdag 4, 11, 18 en 25 mei
Urbanus Ouderkerk
Elke woensdagavond in de maand mei wordt in de Maria kapel in
Ouderkerk het Rozenhoedje gebeden. dus op 4, 11, 18 en 25 mei.
Aanvang 19.30 uur, maar op 4 mei om 19.00 uur i.v.m.
Dodenherdenking.
Donderdag 12 mei
Urbanus Ouderkerk
Laatste bijeenkomst voor de zomervakantie van ‘Geloven Nu’.
In september beginnen we weer opnieuw met een ander boekje.
Vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei
Rome
Wil u bij de heiligverklaring van pater Titus Brandsma aanwezig zijn?
In samenwerking met het Huis voor de Pelgrim wordt een reis georganiseerd van vrijdag 13 mei t/m dinsdag 17 mei 2022. Het wordt een
bedevaart voor maximaal vijftig pelgrims met het bisdom HaarlemAmsterdam.
U kunt zich uitsluitend aanmelden via de website van Huis voor de
Pelgrim: www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma
Wilt u meer weten? Neem contact op met een van de begeleiders:
Dea Broersen: 06-25021417 of dea.broersen@gmail.com
Eric van Teijlingen: pastoor.van.teijlingen@gmail.com
Zondag 15 mei om 10.00 uur
Titus Brandsma
Livestream; Heiligverklaring Titus Brandsma
De viering begint om 10.00 uur met een feestelijke viering, waarin het
Titus Brandsmakoor de ons bekende Titus liederen zal zingen.
Om 11 uur schakelen we over naar Rome waar Paus Franciscus rond
12 uur Titus heilig zal verklaren. Met een hapje en drankje zullen wij
hierbij aansluiten. U bent allen van harte welkom on het feest met ons
mee te vieren.
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Zondag 22 mei om 10.30 uur
Augustinus
Eerste Communieviering, waarbij 14 kinderen hun Eerste Communie
zullen doen, met m.m.v. Kinderkoor Prima Voce onder leiding van
dirigente Lizette Bertelsmann en pianist Marieke Swinkels. Tijdens de
viering is er een crèche in de parochiezaal.

Zondag 22 mei 12,5 jaar diaken Koopman
Titus Brandsma
Het is al weer 12,5 jaar geleden dat onze Paul Koopman tot diaken
werd gewijd. En dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Wij
gaan dat vieren op zondag 22 mei.
Na afloop van de viering zullen we onder het genot van koffie/thee,
een hapje en een drankje Paul in het zonnetje zetten. En bij een
feestje horen gewoonlijk ook cadeautjes; de wens van Paul is om met
zo veel mogelijk parochianen zijn diakenfeest te mogen vieren - dus
zegt het voort en komt allen. Laten we zorgen voor een stampvolle
kerk op 22 mei, een mooier geschenk zal Paul zich niet kunnen
wensen.
En wilt u toch iets geven dan wordt een gift aan het project van Martin
Schneeberger voor de vluchtelingen op Lesbos zeer op prijs gesteld.
Wij zullen een collectebus neerzetten waarin u uw gift kunt
deponeren, en mocht u liever een bedrag overmaken dan op de
bekende rekening onder vermelding van feest Paul Koopman.

Zondag 15 mei van 15.00–16.00 uur
Urbanus Ouderkerk
Concert - Een mooi en inspirerend Schubert programma! Susanne
Brussee-van de Vosse zingt een keur aan prachtige liederen van
Schubert, variërend van opbeurend (Hirt auf dem Felsen) tot
huiveringwekkend (Der Zwerg), begeleid door Judith Mos en Peter van
de Kamp.
Toegang € 15,--, Kaartverkoop via Internet
https://kerkenouderkerk.ticketapply.com/susannebrusseevandevossez
ingtschubert-1/webshop.htm En bij Bakker Out, in Ouderkerk en op 15
mei voor aanvang aan de deur. Na afloop wordt u een hapje en een
drankje aangeboden. Georganiseerd door “Vrienden van het
Vollebregtorgel”
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