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De vier kaarsen
Er brandden eens vier kaarsen. De eerste zei: 'Ik ben de vrede. Als je om je heen kijkt, kun je het me niet
kwalijk nemen dat ik uitdoof.' Haar vlammetje werd kleiner tot de kaars niet meer brandde.
De tweede kaars zei: 'Ik ben het vertrouwen. Meestal kan men me missen. Het heeft dus geen zin dat ik nog
verder blijf branden.' Toen ze stopte met praten, blies een zachte wind haar uit.
Toen zei de derde kaars: 'Ik ben de liefde. De mensen zien niet meer naar me om. Ze vergeten zelfs om van
hun medemens te houden.' Ze wachtte niet langer en doofde uit. Een kind zag de drie gedoofde kaarsen.
'Waarom branden jullie niet meer?' vroeg het en het begon te huilen.
Toen zei de vierde kaars: 'Je hoeft niet te wenen. Ik brand nog. Ik kan alle kaarsen terug aansteken.
Ik ben de hoop.'

Mededelingen:
 Kerstconcert: Stichting Vollebregt nodigt u uit voor het kerstconcert op zondag 8 december om 15.30
uur in onze kerk. U kunt genieten van The New Gospel Sensation. Na afloop is er een deurcollecte om de
kosten te dekken.
 Inzameling in natura op zondag 22 december: Voor mensen die weinig of niets te besteden hebben in
ons land zijn er verschillende opvangplekken en instellingen in Amsterdam en omgeving, zoals het
Herriet Tubman Huis en de zusters van Moeder Theresa. Voor deze plekken maar vooral voor de mensen
die zij helpen, zamelen we houdbare producten in op zondag 22 december in alle kerken van
Amstelland. Zo kunnen we heel concreet onze zorg tonen voor mensen die van ons afhankelijk zijn.
 Het Bruggetje is vanaf heden 1x per maand te vinden achter in de kerk, in de kapel en op onze website,
met daarin de intenties, het rooster en de laatste nieuwtjes. Wilt u het Bruggetje digitaal ontvangen?
Stuur dan een berichtje naar redactieurbanusouderkerk@gmail.com.

Intenties december 2019
Zondag 01 december
Anna de Bueger, An Kops-Kraakman, overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis,
Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van ’t Schip,
Elena Kruishaar-Demtschenko, Wim Leurs.
Zondag 08 december
Anna de Bueger, An Kops-Kraakman, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,
Nel Drubbel- van ’t Schip, Martin Fust.
Zondag 15 december
Anna de Bueger, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Wees-Kolk, overleden familie van Thienen,
Mijnie Dorrestein-de Lange, Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Co Klarenbeek, Hein van Tol en Rie van TolRoeleveld, overleden ouders va Wieringen-v.d.Salm, Henk Smit, Cor Backer.
Zondag 22 december
Doop van Izagana v.d. Steen
Anna de Bueger, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk,
Gerrie en Sannie, voor degenen die het moeilijk hebben.
Zondag 29 december
Anna de Bueger, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel – van ’t Schip,
overleden ouders Schreurs-v.d.Wurff.

In de post:
 Actie Kerkbalans peilt de waarde van lokale kerken onder alle kerkleden via kerkbalans.nl/peiling2020.
Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Zij vinden hun kerk belangrijk.
Maar waarom? En wat is de waarde van kerken voor onze samenleving? Dat wil Actie Kerkbalans nu
onderzoeken met een landelijke peiling naar de waarde van de kerk. De peiling bestaat uit een aantal
korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd. Hij is gericht op mensen die op enige manier
betrokken zijn bij een lokale parochie of gemeente van de vier kerkgenootschappen die samenwerken in
Actie Kerkbalans. Dit zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de OudKatholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Van harte aanbevolen.
 Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes!
Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes. Elke dag gaan vele mensen naar
de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes
om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de
verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning. In 2020 worden er een
tweetal reizen naar Lourdes georganiseerd. Tijdens de reizen naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd
programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies,
verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursie naar de Pyreneeën. Informatie kunt u
vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl. U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst
op zaterdag 18 januari.

'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.'
(Johannes 1, 1)

