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Advent is …..
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.
Want de nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij.
Laten wij dan leven als kinderen,
kinderen van het licht
(naar Rom. 13, 12-13).

Inzameling voor de Voedselbank
Van 6 tot en met zondagochtend 11 december a.s. , net voor de Kerst, doen wij een oproep
op u allen. Er wordt dan een collecte gehouden in natura voor de VOEDSELBANK, zodat ook
de afnemers van de Voedselbank met de feestdagen iets extra’s ontvangen. U kunt dit door de week afgeven
tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat (zie De Brug) of op zondag 11 december bij de
gezinsdienst 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 géén
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.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Verlichting
De opbrengst van de 2e collecte in de maand oktober bedroeg € 452,71. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Intenties
Zondag 27 november
Martien v/d Linden, Jim Scheidegger, Nel Drubbel-van’t Schip, Theo Kouwenhoven, Ruud Oud,
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Corrie Kuiper-de Jong, To de Jong-van Blokland,
Riet Mak-Bekhuis, Alie Mouris-Barlag en Will Mortier-van Essen.
Zondag 4 december.
Martien v/d Linden, Jim Scheidegger, Corrie Kahmann-Verstegen, overleden ouders v/d Meer–Verkerk,
overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Elena Kruishaar-Demtschenko, Rinie
Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, Alie Mouris–Barlag
en Jopie van Raak-de Koning.
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Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Eerste zondag van de Advent
Eucharistieviering met koor Elckerlyc.
Voorganger is pastor G. van Tillo
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Uitkomen nieuwe Brug en Spirit
Op adem komen; zangmeditatie in de Amstelkerk
Eucharistieviering met Samenzang.
Voorganger is pastor G. van Tillo
e
2 Zondag van de Advent
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Woord&Communieviering met ’t Kwetternest
Voorganger is pastor E. Brussee
e
3 zondag van de Advent Voedselbank in natura

Oproepjes
Voor het boek ‘150 jaar Urbanuskerk’ zijn we op zoek naar oude foto’s, bidprentjes en ander beeld- en
leesmateriaal rondom de kerk (vieringen), feesten en bijzonderheden.
Graag zouden wij dat van u willen lenen. U kunt hiervoor contact opnemen met Yvette Saan,
telefoon 020-4965310 of via de mail: ysaan06@gmail.com. Zij komt het graag bij u ophalen.
Ook zijn we voor de presentatie van het boek, dat gepland staat op zondagmiddag 26 maart 2017, op zoek
naar kinderen die graag willen helpen. Hoe dat eruit komt te zien, houden we nog even geheim. Maar lijkt
het je leuk om hieraan mee te doen, geef je dan op bij pastor Eugène Brussee.
e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320.

Jubileumkalender te koop vanaf zondag 4 december
De eigentijdse, feestelijke jaarkalender rondom de Urbanuskerk kunt u na
de zondagse vieringen van december/januari, tijdens de openingstijden van
het secretariaat, op de wintermarkt op zaterdag 17 december, bij boekhandel Sprey
en bij de museumwinkel aanschaffen voor € 7,50 p/st.
Wees er snel bij, want op is echt op!

