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Christus Koning

Advent

Op zondag 23 november vieren we
het feest van Christus Koning,
meteen ook de laatste zondag van
het kerkelijk jaar.

Tegemoet gaan én welkom heten,
aankloppen én opendoen,
vragen én antwoord geven,
zoeken én gezocht worden,
waakzaam én in verwachting zijn.
Op weg naar het feest ontsteken we
iedere week een nieuwe kaars.
We vieren met Christus Koning dat
Want de nacht loopt ten einde,
Jezus van Nazareth, de Messias,
de dag komt naderbij.
de Koning, de Christus is.
Laten wij dan leven als kinderen,
Maar Hij is geen koning die een
kinderen van het licht.
gouden kroon draagt of met de
scepter zwaait. Christus Koning
herinnert ons eraan dat Gods
koningschap heel anders is dan
het aardse koningschap.
Uit ‘Het lied van God’ van Stef Bos
“Ik zal u zeggen wie ik ben
Ik ben de wolken en de wind
Het vuur dat eeuwig brand
Ik ben de stroming, de zee
Ik ben het grenzeloze land
Onvoorspelbaar
Ik ben niet wat je denkt
Er is teveel van mij gemaakt
Wat ik helemaal niet ben”

Concert 13 december
Koor Elckerlyc nodigt u van harte
uit om het concert,
‘Op zoek naar Kerst’ bij te wonen.
Op zaterdag 13 december om
20.00 uur neemt het koor ons
mee, middels een eigentijds
verhaal, naar
de betekenis van het kerstfeest in
de wereld van vandaag.
Laat u verrassen en inspireren.
De kerk is om 19.45 uur open.
Toegang is gratis, zij 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.

Jubileum pastor Jan Adolfs
Het was op 3 november 40 jaar
geleden, dat pastor Jan Adolfs
(op 35-jarige leeftijd), door bisschop
Zwartkruis, in de Pius X-kerk in
Alkmaar tot priester werd gewijd.
Van 1974 tot 1982 was hij pastor in
bovengenoemde kerk; daarna in
Amstelveen van 1982 tot 1986
pastoor van het wijkpastoraat
Groenelaan/Waardhuizen en vanaf
1986 (na de samenvoeging van de
parochies) tot zijn emeritaat
(pensioen) in 2004 pastoor van de
Heilige Geestparochie.
Ook heeft hij regelmatig assistentie
verleend in de St. Urbanusparochie
in Bovenkerk. Tot op heden toe is hij
nog steeds ‘inzetbaar’, zowel in de
liturgie als in het pastoraat.
Ook voor onze parochie in
Ouderkerk is pastor Adolfs een
bekend en vertrouwd gezicht.
Hij heeft veel voor mensen betekend
op vele manieren. We hebben daar
in de Mis van 16 november ook even
bij stilgestaan.
Zijn wens is om voor te gaan in de
Eucharistieviering van zondag 30
november a.s. om 10.30 uur in de
Heilige Geestkerk met als
Intentie ‘uit dankbaarheid’.
Na de viering is er in de dagkapel
gelegenheid om, onder het genot
van een kopje koffie of thee, hem te
feliciteren. Op het verzoek van
pastor Adolfs: geen toespraken.

In Memoriam Wim de Koning 

23-10-2014

Op 23 oktober overleed op 78 jarige leeftijd Wim de Koning. Geboren in Ouderkerk in een groot gezin, noemde hij
Ouderkerk ‘het heilig land.’ Alleen hier wilde hij wonen. Hij volgde een grafische opleiding en specialiseerde zich
in boekbinden. Een prachtig vak om alle bladzijden van een uit elkaar gevallen boek weer met elkaar te
verbinden. Zaken met elkaar verbinden was een gave van Wim. 50 jaar gelukkig getrouwd met Ans. Samen kregen
zij 2 zonen en 6 kleinkinderen en op allen was hij erg trots. Geen speelvader en speel-opa , maar wel een doevader en doe-opa. Ook een groot voetballiefhebber zowel actief als passief betrokken bij Nea. Zijn ja was ja en zijn
nee was nee, maar het werd altijd gebracht op een rustige, vrede scheppende manier. Deze kwaliteiten kon Wim
ook inbrengen in de Bindelwijk waar hij als beheerder werd aangesteld. Nadat Wim in de VUT was gegaan, lonkte
het goede, gezellige leven: samen fietsen, samen genieten van de kleinkinderen, samen een toekomst. Helaas
mocht dat niet zo zijn toen Wim in de laatste jaren vergeetachtig werd en beetje bij beetje de grip op het leven
verloor. Wim werd opgenomen in zorgcentrum Theresia waar hij genoot van bezoek en samenzijn.
Tot hij getroffen werd door een ernstige hersenbloeding en Wim in het bijzijn van zijn vrouw overleed.
Op 30 oktober werd in de kerk van Wim afscheid genomen.
Wij wensen Ans, zijn vouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe dit verlies te dragen.

Intenties
Zondag 23 november 2014
Wim de Koning, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Annie
Mouris, Ben Fakkeldij, Johny Baron, Nellie van Buren, Cock Rietveld,
Ton Lefévre.

Geloven is het lef hebben
om voorbij de dood te denken…..
Geloven maakt de wereld niet kleiner
maar groter.

Zondag 30 november 2014
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Henk Mesman, Riekie Groen-Hendriks,
Ton de Kort, Ton Witmond, Willy de Kuiper-Korrel en Ben Sanders.

Familiebericht
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
Za
Zo

22 nov.
23 nov.

18.30 uur
10.00 uur

Wo

26 nov.

Zo

30 nov.

08.45 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Wo

03 dec.

08.45 uur
10.45 uur
13.00 uur
20.00 uur

Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo

Christus Koning. Eucharistieviering met het Caeciliakoor
Voorgangers: pastor Bakker
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Meditatieavond in de Amstelkerk
1e zondag van de Advent. Eucharistieviering met koor ‘De Duif’
Voorganger is pastor van Tillo
Start Adventsproject voor de basisschoolkinderen.
Verzamelplaats: Amstelstroom
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Meditatieavond in de Urbanuskerk

Regio RK Amstelland: O kom, o kom, Emmanuël
Op drie woensdagmiddagen 03, 10 en 17 december 2014 in de tijd van Advent, gaan wij op weg naar Kerstmis.
Met een afwisseling van beelden, teksten en liederen, cirkelen wij om verhalen die gaan over de Komende, de
Lichtende. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Voor meer informatie: www.rkamstelland.nl.
Plaats: Titus Brandsmakerk: Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Tijd: 15.30 uur – 17:00 uur (evt. gevolgd door een Vesper en een maaltijd, graag vooraf aanmelden) Tot ziens!

