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Het verhaal over 'IK HEB' 
 

Er was eens een man die aan de rand van de stad 

woonde. Hij had een vreemde naam, hij heette: 'IK HEB'. 

Zijn naam deed het al vermoeden: hij was een nogal 

hebberig iemand. 

Op zekere dag vond onze man een mooie adventskaars 

in een oude kast. 

Hij keek naar de kaars, ze was vuurrood met gouden 

randen. Ze was erg mooi, maar toch had ze van 'IK HEB' 

nooit mogen branden en zag ze er niet erg gelukkig uit. 

Ik heb nooit mogen branden, 

Ik heb altijd maar in die donkere kast moeten liggen. 

Steek mij aan en ik breng je licht. 

De man stak de adventskaars aan. 

Eerst werd het vlammetje heel voorzichtig kleiner alsof 

het wilde weglopen. 

Maar toen opeens werd de vlam groter en groter. 

Er kwam een dansend licht in de kamer en de kaars 

lachte en lachte 

En er drupten dikke druppels kaarsvet naar beneden. 

Zie, ik word kleiner. Zie, ik brand weg, maar jij krijgt licht, 

jij kunt de kleuren van de kamer zien. Ha, nu ben ik pas 

echt kaars. 

Toen de kaars helemaal was opgebrand, werd het 

donker in de kamer, maar er was bij 'IK HEB' een licht 

beginnen branden... 

Nu begrijp ik je kaars, je bent pas echt kaars, als je 

brandt voor een ander, als je je helemaal weggeeft om 

aan anderen licht te geven. 

Je kan als mens maar een lichtend voorbeeld zijn, als je 

jezelf durft weg te geven. Ik zou toch maar beter een 

andere naam kiezen voor mezelf. 

De volgende dag stond er een groot bord in de tuin van 

'IK HEB' waarop te lezen stond: 

'Vanaf vandaag heet ik: IK GEEF' 

Overal waar 'IK GEEF' kwam, was het net alsof er een 

licht begon te branden, een licht van vreugde... 

‘Op zoek naar Kerst ‘ 
 

Koor Elckerlyc nodigt jong en oud van harte uit 

om het concert  ‘Op zoek naar Kerst’ 

bij te wonen in de Urbanuskerk , 

op zaterdag 13 december om 20.00 uur. 

Het koor neemt u  in een verhaal mee naar de 

betekenis van het “ Kerstfeest in de wereld van 

vandaag”. Laat u door liederen van o.a. Michael 

Jackson, U2, Phil Collins, Nick en Simon, De Dijk, 

Claudia de Breij en een aantal kerstliedjes op een 

eigentijdse wijze verrassen en inspireren naar kerst 

anno 2014! 

De kerk is om 19.45 uur open. De toegang is gratis, 

wij vragen u wel om een vrijwillige bijdrage. Na 

afloop van het concert is er een gezellig samenzijn 

onder het genot van een glaasje glühwein of 

chocolademelk bij de kerststal in de tuin naast de 

kerk. Voor meer informatie: www.koor-elckerlyc.nl 

 

 

Oproepje 

Zijn er mensen met een auto die anderen mee 

kunnen en willen nemen? Voor mensen op leeftijd 

of slecht ter been is het fijn om toch naar de kerk te 

kunnen komen. 

Als een aantal van u zich meldt kunnen we dat 

organiseren. U kunt zich bij mij melden 

Ik hoop op uw positieve reactie 

Pastor Eugène Brussee 
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In Memoriam 
Ton van Lange  28 november 2014  
 
 

Intenties 
 

Zondag 07 december 2014 
Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek,  
overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot,  
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Ruud Oud, Jan Splinter, Wim de Koning, Ton van Lange. 
 
Zondag 14 december 2014  
Voor degenen die het moeilijk hebben, Sophie Kea, Elena Kruishaar-Demtschenko, 

Wil Mortier-van Essen, Theo Kouwenhoven, Riekie Groen-Hendriks, Johny Baron, Joop Platje,  

Mijnie Dorrestein-de Lange, Alida van Bakelen-Buffing, Wim de Koning, Ton van Lange. 

 

Familieberichten 
De heer en mevrouw Snel zijn op 7 januari van het nieuwe jaar 50 jaar getrouwd.  

Zij willen dit heugelijk feit vieren op zondag 11 januari 2015. 

Er zal in de Eucharistieviering van die dag ook voor hun intentie gebeden worden. 

 

Van dag tot dag 
Zo 07 dec. 10.00 uur 2e zondag van de Advent. Gezinsviering met ’t Kwetternest  

Voorganger is pastor Brussee. Na afloop van de viering is er koffie 

Di 09 dec. 20.00 uur Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk met dominee Jos de Heer 
Deze keer lezen we Marcus 7:24-30 en bespreken  we uit het boekje p.76-78. 
Thema: ‘Met Gods ogen leren kijken’. 

Wo 10 dec. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk 
  10.00 uur Schrijfactie voor Anmesty in het gemeentehuis 
  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk.  
Za 13 dec. 18.30 uur Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo 
  20.00 uur Concert koor Elckerlyc: Op weg naar Kerst met na afloop een glaasje 

glühwein/chocolademelk bij de kerststal in de tuin. 
Zo 14 dec. 10.00 uur 3e zondag van de Advent. Eucharistieviering met koor Elckerlyc 

Voorganger is pastor van Tillo 

  19.30 uur Vesper in de Amstelkerk. 19.00 uur inzingen 

Wo 17 dec. 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk. 
  20.00 uur Meditatieavond in de Urbanuskerk.  
 

Persbericht: Schrijfactie voor mensenrechten 

Op woensdag 10 december 2014, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, organiseert Groep 10 van 

Amnesty International in de Gemeente Ouder-Amstel een grote schrijfactie voor mensen, die om politieke 

redenen in de gevangenis zijn beland en door Amnesty International als gewetensgevangenen zijn geadopteerd. 

Deze schrijfactie zal tussen 10.00 en 17.00 uur plaatsvinden in de publiekshal van het Gemeentehuis in Ouderkerk 

aan de Amstel. Flyers met informatie over ieder van de gevangenen en voorbeeldbrieven zijn ter plaatse aanwezig 

alsmede schrijfmateriaal. De enige aan deze actie verbonden kosten zijn de portokosten ad. € 1,00 per brief of 

kaart. Groep 10 zorgt voor de verzending van de brieven en kaarten. Soortgelijke schrijfacties worden op 10 

december in heel Nederland georganiseerd. 

 

Kerst tip uit de regio zie www.rkamstelland.nl 

DiaconAction : Kerstmarkt voor India!  

Zondagmiddag 21 december om 17.00 uur St. Augustinuskerk na afloop van de kerst kindermusical 

Laat mijn verdriet altijd groter wezen dan het jouwe  

zodat het eromheen kan liggen als armen 

Wees niet droef als ik zal heengaan, 

dan zal ik altijd aan je denken 

En anders ook 


