
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ter bezinning 
Advent is een tijd om je hart open te stellen 
voor arme en gekwetste mensen binnen handbereik 
Durf solidair zijn met hen en  
ervaar hoe dat je leven rijker maakt. 
 
Laat Jezus opnieuw geboren worden  
in kleine en eenvoudige mensen, 
in mensen met een warm hart en met handen vol liefde 

Maak zo een wereld vol gerechtigheid. (Erwin Roosen) 
 
Adventsproject: ‘Woonboerderij geeft kinderen een kans’ 
Adventsactie vraagt in het kader van Moeder & Kind om steun voor Braziliaanse kinderen die het zonder 
moeder moeten stellen. Deze kinderen worden veelal door de Braziliaanse kinderrechter toevertrouwd aan 
de zorg op Woonboerderij Sitio Shalom. De kinderen liefde, bescherming, psychologische bijstand en nieuwe 
hoop bieden is het doel. Ondanks hun verschrikkelijke geschiedenis en hun ontwikkelingsachterstand, 
verlaten de jongeren de woonboerderij met een diploma. Krachtig op eigen benen kunnen ze deel gaan 
uitmaken van een maatschappij die ze als bikkelhard hebben ervaren. 
 
De woonboerderij biedt hulp in vele vormen: acht groepsleiders, drie psychologen, drie maatschappelijk 

werkers en een muziekdocent. Om deze hulp te kunnen blijven bieden, vraagt Adventsactie om een bijdrage 

voor de psychische begeleiding. Voor 30.000 euro per jaar helpen twee fulltime en één parttime psycholoog 

de kinderen beseffen hoe een ‘normaal’, veilig leven kan zijn. Er wordt gespeeld, gesport, geleerd, muziek 

gemaakt. Alle nodige begeleiding en opvoeding krijgen de kinderen om voor zichzelf te kunnen gaan zorgen. 

(zie ook parochieblad Spirit). Helpt u mee? Komende zondag 13 december is de tweede collecte bestemd 

voor deze adventsactie Dank u wel. 

 

Kerstactie 2015 14 t/m 20 december voor Voedselbank Diemen 
In de week van 14 tot en met zondag 20 december, net voor de Kerst doen wij een oproep aan u allen.  

Er wordt dan een collecte gehouden in natura voor de Voedselbank Diemen, zodat ook deze mensen, met de 

feestdagen, iets extra’s ontvangen. U kunt dit door de week afgeven bij de pastorie of op zondag 20 

december meenemen naar de kerk. Waar u bijvoorbeeld aan kunt denken is: 

Rijst, pasta(saus), soep, groenten in pot of blik, aardappelen, ontbijtgranen, broodbeleg, melk etc., als het 

maar een langer houdbaar product is. Ook artikelen als koffie, thee, snoep en frisdranken zijn welkom, maar 

geen producten voor de koelkast en alcohol. Ook goed educatief speelgoed, compleet en in goede staat, 

voor de kinderen  is een waar geschenk.   
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Moeilijke dagen 

Geven herinneringen kracht 

De steun van vrienden 

En de liefde van dierbaren 

Biedt inwendig troost 

Mijn diepste medeleven 

Uw  PCI mag ook dit jaar tijdens de vieringen op Kerstavond en op eerste Kerstdag een collecte bestemmen 

voor de hulpbehoevende medemens. Omdat die medemens in nood ver weg is en ook dichtbij, willen we 

ook de opbrengst gelijkelijk bestemmen voor hulpbehoevenden in onze directe nabijheid en wat verder weg: 

India en vluchtelingen Werk Nederland. (In parochieblad ‘de Brug’ leest u hier meer over) 

Indien u niet in staat bent tijdens de kerstdagen bij de vieringen aanwezig te zijn, maar bovengenoemde 

doelen spreken uw wel aan om een bijdrage te doen, dan kunt u die overmaken op de rekeningnummer 

3518.01.162 van uw PCI bij de RABO te Ouderkerk onder verwijzing van “kerstcollecte” of het specifieke doel 

dat u wilt ondersteunen. Uw PCI zal er dan voor zorgen dat uw bijdrage daaraan zal worden overgemaakt. 

 

Laatste nieuwjes 
 Collecte november 2015 ten behoeve van de verlichting bedroeg € 522,83. Hartelijk dank  voor uw 

gaven. We sparen nog even door! 

 Op zondag 13 december 2015 zal om 15.30 uur het Urbanus Kerst Concert worden gegeven in onze kerk, 

door de Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk te Breda, na afloop is er een deurcollecte en een receptie 

aangeboden door Bakkerij Out, Keurslager Wim Stronkhorst en Plus Ingrid van der Neut. 

 Op woensdag 23 december zal om 16.00 uur een oecumenische kerstviering plaatsvinden in ons Tweede 

Thuis ingang aan de Schoolstraat. Het is voor het eerst dit jaar. Het Elckerlyc koor zal deze viering 

muzikaal ondersteunen. Iedereen is van harte welkom. 

 Heeft u de ‘Wensboom’ al gezien? U kunt hier uw gebeden of wensen ophangen. U vindt de kerstboom 

naast de pastorie. Tijdens de kerstvieringen zullen de wensen worden genoemd.  

 Na afloop van de Kerstnachtviering wensen we elkaar Zalig Kerstfeest, bij de kerststal op het plein, onder 

het genot van een glaasje gluhwein of warme chocolademelk met kerstbrood van bakker Out.  

U bent van harte welkom. 

 Op vrijdag 8 januari ligt het nieuwe ‘Bruggetje’ weer voor u klaar. 

 

Intenties  
 

Zondag 13 december 10.00 uur 
Ans Verheul-Granneman, Doortje van Eijk-Boerboom, Herman Kolk, Hans Tetteroo,  
Mijnie Dorrestein-de Lange, voor degenen die het moeilijk hebben, Nel Drubbel-van 't Schip,  
Ton van Lange, Ria Sluijs-Könst, Gijs de Graaf, Mevrouw Morssink-Visser, Geertruida de Wit-Weenink, Cor van Bakelen. 
 

Zondag 20 december 10.00 uur 
Ans Verheul-Granneman, Doortje van Eijk-Boerboom, Herman Kolk, overleden ouders v/d Kroon-Kemphorst, 
overleden familie Van Wees-Kolk, Nel Drubbel-van 't Schip, Corrie Kort-v/d Linden, Helma Bon-van Rijbroek, 
Toon de Jong, overleden familie Schreurs-v/d Wurff, Leo Boersma, Jo Meester, Corrie Kahmann-Verstegen. 
 

Kerstmis 24 en 25 december 
Overleden familie Schrama, overleden ouders de Jong-Al, mevrouw Meijer-Baars, Jan Compier, Ruud Oud, 
Theo Kouwenhoven, Rien Verlaan, Wim de Koning, Wim Leurs, Riet Zeldenthuis-Flierboom, overleden familie 
Brummelhuis-Jansen, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Theo Kooiman,  
Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk. 
 

Zondag 27 december 10.00 uur 
Ans Verheul-Granneman, Doortje van Eijk-Boerboom, Herman Kolk, 
Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van 't Schip, Cathrien de Kuijper-Barlag, Leo Copier, 
Debora Fritschy-Kea, Lucia Bart-Dornseiffer,Els Veltman-Ruhé, Bertus v.d. Ven. 


