
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsactie 2018 
God, als ik naar de takken van de adventskrans kijk - fris en altijd groen – dan denk ik aan mensen die het 

opnemen voor medemensen aan de kant, medemensen die vergeten worden.  

Hun aarzelende glimlach, hun dankbare blik vol liefde, zijn het rood in de adventskrans - warm en vol vuur- 

Mensen ten dienste van anderen. Zij zijn de kaarsen op de adventskrans. Met hun groeiend licht verdrijven 

zij de duisternis. Zij beluisteren mensen zonder stem. Zij zien hun noden en voelen hun angsten aan.  

Ze protesteren tegen al wat vierkant draait. Zij buigen alles om tot een krans van leven, een liefdevolle kring 

van mensen. 

 

In deze Adventstijd is de tweede collecte bestemd voor Stichting Derde 

Wereld Hulp. Deze stichting heeft twee kindertehuizen om de kinderen op 

te vangen. Het geld zal worden besteed aan een nieuwe bus en om het 

nieuwe hostel in te richten zodat er meer meisjes kunnen worden 

opvangen. Achterin de kerk zie u een fotocollage en in Spirit leest u meer. 

 

***** 

Kerstconcert 
Op zondag 16 december, om 15.30 uur, zal in de Sint Urbanuskerk het kerstconcert  worden gegeven door  

de Vocal Group BANT. Op het programma staan werken van Ariel Ramírez: de Misa Criolla, Navidad Nuestra 

en delen uit de Misa por la Paz y la Justicia. 

Na het concert zal U een receptie worden aangeboden door Bakkerij Out, Keurslager Wim Stronkhorst en 

Plus Vreeswijk. Bij de uitgang is er een collecte om de onkosten te dekken. 

 

***** 
 

 Gezongen Vesper 
Op zondag 23 december op de 4e Adventszondag om 15:30 uur zal er weer een in 

het Gregoriaans gezongen vesper zijn, verzorgd door de leden van de Schola 

Cantorum Amsterdam. De kerk is open om 15:00 uur.  

U bent van harte uitgenodigd. 
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Intenties 

 
Zondag 9 december. 
Jan Snel, Wim de Jong, Riek Bakker-Klarenbeek, Nel Drubbel-van ’t Schip, Anneke Sluijs-Tijsen,  
Cornelia Noordeloos, Mijnie Dorrestein-de Lange, Wim Pappot en familie, Harold van der Voort, voor zijn 
vader Willem van der Voort en voor zijn moeder Marie van der Voort-van den Berg en zijn broer Cees van 
der Voort, overleden ouders van der Heijden. 
 
Zondag 16 december 
Jan Snel, Wim de Jong, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden 
familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Co Klarenbeek, 
Hein en Rie van Tol-Roeleveld, Coen Lötters. 

 

Van dag tot dag 
 

 
Di 11 dec 20.00 uur Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom 
Wo 12 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  10.45 uur Zanguurtje in het Theresia 

  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: zangmeditatie 

Zo 16 dec 10.00 uur Woord&Communieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor E. Brussee 
3e zondag van de Advent. Inzameling voor Voedselbank Diemen 

  15.30 uur Kerstconcert door Vocal Group BANT 

 
Wo 19 dec 08.45 uur Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk 
  20.00 uur Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: woordmeditatie 
Za 22 dec 18.00 uur Herderstocht start Amstelkerk 
Zo 23 dec 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastoor E. Jongerden 

4e zondag van de Advent 

 

Voedselbank Diemen 
Op zondag 16 december a.s. , net voor de Kerst, doet de PCI wederom een beroep op alle parochianen om 

de Voedselbank Diemen te ondersteunen. Er wordt u gevraagd om iets extra’s te geven voor de Voedselbank 

Diemen. U kunt dit door de week afgeven tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat (zie De 

Brug) of op zondag 16 december tijdens de dienst in de kerk. Waar u bijvoorbeeld aan kunt denken is: 

Rijst, pasta (saus), soep, groenten in pot of blik, aardappelen, ontbijtgranen, broodbeleg, als het maar een 

langer houdbaar product is. Ook artikelen als koffie, thee, afwasmiddel, schoonmaakspullen, shampoo en 

verzorgingsproducten zijn welkom, maar geen producten voor de koelkast en alcohol. 

  

Bent U niet in de gelegenheid om aan deze actie deel te nemen, dan kunt u de VOEDSELBANK ook steunen 

met een donatie of misschien donateur worden. Het banknummer is: NL 78 INGB 0004 8963 40 

t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen. o.v.v. actie Sint Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel. 

Namens de PCI,  Nico van Wieringen 

 

Za 08 dec 16.00 uur Open repetitie kinderkoor in de Urbanuskerk tot 17.00 uur. 
  18.30 uur Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo 
Zo 09 dec 10.00 uur Woord&Communieviering met ’t Kwetternest en Boventoontjes uit Bovenkerk. 

Voorganger: Pastor E. Brussee. 2e zondag van de Advent 


