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Advent 2017
Wij bidden dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen,
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.
Licht in onze harten,
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.
Wij bidden dat er licht mag zijn.
Licht in onze gedachten,
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.
Licht in onze huizen,
dat er vriendschap
en gastvrijheid zullen heersen.

Wij bidden dat er licht mag zijn.
Licht in onze omgang met mensen,
dat wij ons niet verbergen voor elkaar.
Licht op onze wegen,
dat wij niet dwalen
en elkaar tot doolhof zijn.
Wij bidden dat er licht mag zijn.
Licht in alle hoeken van de wereld,
dat wij nergens het kleine
vergeten of verdonkeremanen.
Licht in elke samenkomst van mensen,
om elkaar bij te lichten met geloof
in Hem die eens geroepen heeft:
'Ik ben het licht der wereld...'.

Terugblik jubileumactiviteit: de Wijnproeverij
Onder de deelnemers van de wijnproeverij jl. 14 oktober zou nog een winnaar bekend gemaakt worden. Dit
heeft even geduurd omdat de kurken geteld moesten worden. Er zaten 134 kurken in de pot en het juiste
antwoord op de vraag: Wat is het attribuut van St Urbanus, luidde ‘een druiventros’. Dit kwam terug in het
inleidende praatje van Eugène. Mevrouw Bernadette Stronkhorst is de gelukkige winnaar en heeft
persoonlijk de prijs in ontvangst genomen. Doordat de bezoekers heerlijke flessen wijn hebben aangeschaft,
is hiermee ook de ‘jubileum kas’ gespekt. Hartelijk dank daarvoor. Met dank aan Paul Zekveld van Zekvinos.

Intenties
Zondag 10 december
Zondag 3 december
Voor het welslagen van de operatie van Frans,
Ruud Oud, Theo Kouwenhoven, Wim Leurs, Elena
Kruishaar-Demtschenko, overleden ouders v/d
Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis,
Agatha te Beek-roodbakker, Rinie Helsloot-de
Groot, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbelvan ’t Schip, Ton v/d Vall, Truus de Jong-de Dood.

Nel Drubbel-van ’t Schip, Ruud Oud,
Annie Eitjes-Houweling, André Bremmers en
Kitty Bremmers-Geijsler, Mijnie Dorrestein-de
Lange, voor degenen die het moeilijk hebben.
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1ste zondag van de Advent
Eucharistieviering koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor G. van Tillo
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
2e zondag van de Advent. In natura voor Voedselbank
Gezinsviering met kinderkoor ’t Kwetternest. Voorganger: Pastor E. Brussee
Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Het Amstel Winter Festival op het Kampje voor Tulip Garden Home in India
3e zondag van de Advent. Woord&Communieviering met Sint Caeciliakoor
Voorganger: pastor E. Brussee

ADVENTSPROJECT 2017
De werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland sluit zich aan bij het project ‘Bestrijding en preventie
van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen in Malawi’ van de landelijke ADVENTSACTIE.
In het komende nummer van het parochieblad Spirit treft u hierover informatie aan.
U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage voor deze actie te deponeren in de daarvoor
bestemde bus achterin de kerk, of over te maken naar bankrekening
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Adventsactie’.
Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

De parochiebladen De Brug en Spirit zijn weer uit en met dank aan de bezorgers, heeft u ze weer op
uw deurmat gevonden. Wij wensen u veel leesplezier.

