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ZALIG KERSTFEEST!
Aan alle parochianen en aan alle mensen van goede wil.

Moge de vrede van het Kerstkind jullie harten en huizen vullen.
Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar!

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’

Lucas 1:46-48

'Ik wil iedereen bedanken die zich in het afgelopen tijd heeft
ingezet voor onze geloofsgemeenschap.
Juist in deze bijzondere tijd van beperkingen en zoeken naar
mogelijkheden is dat niet altijd makkelijk.
Daarom: heel veel dank aan jullie!'

Pasto� Eugèn� Brusse�
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Adventsactie voor Stichting Les Amis de Gambie

Zoals ieder jaar vraagt de werkgroep Caritas uw speciale aandacht voor de Adventsactie.

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Stichting Les Amis de Gambie en beveelt  de werkgroep dit doel van

harte bij u aan. En doordat alle kerken binnen onze RK parochie Amstelland hetzelfde doel steunen, kunnen

we van grote betekenis zijn.

Stichting Les Amis de Gambie (lesamisdegambie.com) is ontzettend vereerd dat de

Adventsactie bestemd is voor hun goede werk in Gambia.  Speciaal voor ons

hebben vrijwilligers van de Stichting een filmpje gemaakt om te laten zien waar uw

geld aan besteed wordt. Nieuwsgierig geworden?

Via deze << QR code kunt u dit filmpje uploaden en bekijken.

Er is ook een nieuwsbrief gemaakt welke u achterin de kerk kunt vinden, zodat uw

het rustig op uw gemak kunt teruglezen.

U kunt uw gift in de kerk kwijt, maar als u in deze coronatijd minder vaak de

kerk bezoekt, zien wij graag uw bijdrage tegemoet op: NL72 RABO 0382 3326 01

t.n.v. PCI/MOWA Amstelland o.v.v. Adventsactie. Of scan de QR-code >> en geef

een ‘tikkie’. Alvast hartelijk dank.

Namens Werkgroep Caritas,  Yvette Saan

Vrijdagavond 27 Nov 2021

hebben 11 jonge mensen

het Sacrament van het

Vormsel ontvangen in onze

St.Urbanuskerk uit handen

van Mgr. Jan Hendriks, de

Bisschop van ons Bisdom.

“Kom, Heilige Geest, vul de harten van de gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw
Geest uit en zij zullen geschapen worden. En U zult het aangezicht van de aarde vernieuwen.

O God, die door het licht van de Heilige Geest de harten van de gelovigen onderrichtte, geef dat wij
door dezelfde Heilige Geest waarlijk wijs mogen zijn en altijd Zijn vertroosting mogen genieten. Door
Christus onze Heer. Amen”
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http://lesamisdegambie.com/welkom.html


Doelen van de diaconale kerstcollecte 2021

Uw PCI werkgroep mag ook dit jaar tijdens de vieringen op kerstavond en op eerste kerstdag een collecte
bestemmen voor de mensen die de hulp hard nodig hebben.

Dit jaar willen wij de opbrengst gelijkelijk bestemmen opnieuw voor de Stichting Derde Wereld Hulp
(“SDWH”) en Hospice Zuider Amstel.

De parochianen van de St. Urbanus zijn al vele jaren gewend dat een deel van de diaconale kerstcollecte is
bestemd voor SDWH. Die traditie willen wij ook dit jaar graag continueren.

SDWH (www.sdwh.nl) zet zich in voor kansarme
kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad
in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de
oostkust van India.  Het belangrijkste doel is
daarbij is de kinderen in staat te stellen als
volwassene op hun eigen benen te staan.  SDWH
heeft oog voor de mensen in de omgeving van
haar projecten en wenst zoveel mogelijk samen te
werken met lokale mensen, organisaties en
overheidsinstanties en daaraan eveneens
ondersteuning te bieden. De bijdrage zal dit jaar
worden bestemd voor de aankoop van nieuwe
matrassen voor de ca. 70 kinderen want de
huidige zijn 15 jaar oud en van Indiase kwaliteit en
om die reden dringend aan vervanging toe.

Hospice Zuider Amstel
(www.hospice-zuideramstel.nl) is inmiddels ruim 7
maanden geopend waarin de beschikbare kamers
voor 89% bezet waren met een gemiddelde
opnameduur van 20 dagen. Een duidelijk bewijs
dat het Hospice beantwoordt aan een structurele
behoefte voor hospice kamers. Omdat het hospice
niet eerder dan in 2023 in aanmerking komt voor
overheidssubsidie is voor 2022 financiële
ondersteuning van vitaal belang. Naast de
huisvesting met de vaste lasten, het onderhouden
van voorzieningen en de exploitatie zijn er de
loonkosten voor de twee coördinatoren. Het
bestuur van het Hospice Zuider-Amstel doet
daarom nog een keer een beroep op u om het
Hospice financieel te ondersteunen.

Indien u tijdens de kerstdagen geen vieringen kunt bijwonen maar u wel deze Caritas collecte wilt ondersteunen dan
kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL 81 RABO0351889086 van Stichting Derde Wereld Hulp, NL05
RABO 0306 4844 63 t.n.v. Hospice Zuider-Amstel of naar de rekening van Caritas Amstelland IBAN nr.
NL51RABO0351801162 o.v.v. kerstcollecte 2021. Bij voorbaat dank voor uw bijdragen.

Namens de PCI-werkgroep bij voorbaat dank voor uw bijdragen en ik wens ik ondanks de
Corona-beperkingen een gezellige Decembermaand, een zalig kerstfeest en een fijne
jaarwisseling toe, Nico van Wieringen
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http://www.sdwh.nl
http://www.hospice-zuideramstel.nl


Misintenties voor de maand December  2021

Zondag 5 December Ria de Kwant–Drubbel, Wim Jooren, André Caminada, Annie v.d. Meer-Boom,
Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker,
Riny Helsloot-de Groot, Rik Singelenberg, Nel Drubbel-van ’t Schip, Overleden ouders Kruishaar–Demtschenko,
Theo Kouwenhoven, Ton v.d. Vall, Hein van Tol en Rie van Tol-Roeleveld.

Zondag 12 December Ria de Kwant–Drubbel, Wim Jooren ,Alida Clasina Dorrestein–de Lange, Jaqueline van Dijk,
De 80ste verjaardag van Greet Dijk, Nel Drubbel-van ’t Schip, Co Klarenbeek, Ria Rijntjes-Snellen, Herman Barlag.

Zondag 19 December Ria de Kwant-Drubbel, Wim Jooren, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler,
Nel Drubbel-van ’t Schip, Overleden ouders van Wees-Kolk, Overleden familie van Thienen, Jaap v.d. Heuvel,
Bets de Jong-Spruijt, Tuny Verlaan-Klarenbeek, Luc Landgraf.

Kerst 24 en 25 december. Ria de Kwant-Drubbel, Ben Fakkeldij en dochter, Overleden ouders Alberts-Alberts,
Nico Spaansen, Overleden ouders de Jong-Al, Hanneke Brummelhuis-Jansen, Overleden familie Brummelhuis-Jansen,
Alie Schreurs-v.d.Wurff, Overleden ouders Schreurs-v.d.Wurff, Ans de Koning-v.d.Ancker, Bep Pilmeijer-v.d.Ancker,
Overleden ouders van Wieringen-v.d.Salm, Overleden ouders Meijer-Baars, Hélène van Huizen, Tiny de Rijk-van ’t Schip,
Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Martien v.d. Linden.

Zondag 26 december. Yvonne Geijsel-v.d. Berg, Kees Lakerveld en Lenie Lakerveld-Broodbakker,
André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van ’t Schip, Co Klarenbeek, Hélène van Huizen,
Ria Rijntjes-Snellen, Bets de Jong-Spruijt, Bep Pilmeijer-v.d. Ancker, Martien v.d. Linden.

Liturgierooster December 2021
Het Woensdagochtendgebed is in December  in de Sint Urbanuskerk.

zo 05-Dec 10.00 uur Pastor E. Brussee Woord & Communie Elckerlyc

zo 12-Dec 10.30 uur
pastores
Jongerden/Brussee/Broersen Eucharistie

Livestream vanuit Ouderkerk;
Schola De Duif

do 16-Dec 19.30 uur Deken Jongerden/E.Brussee Eucharistie Eucharistie en aanbidding

zo 19-Dec 10.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistie Cæcilia

vr 24-Dec 19.00 uur Deken Jongerden/E.Brussee Eucharistie
Kinderkerstviering; jeugdkoor
Urbanissimo

vr 24-Dec 22.00 uur Pastor G. van Tillo/E.Brussee Eucharistie Elckerlyc
za 25-Dec 10.00 uur Pastor Adolfs / E. Brussee Eucharistie Cæcilia
zo 26-Dec 10.00 uur Pastor G. van Tillo Eucharistie Samenzang
vr 31-Dec 17.00 uur Pastor Brussee/Dominee Bos Woord & Gebed Samenzang

Als u niet in de Mis aanwezig kunt zijn en toch iets wilt bijdragen aan de

collecte kunt u dat doen via de Bankrekening van de Sint Urbanuskerk :

NL61 RABO 0351 8018 55 of via de Tikkie-app.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.
Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar lie�ebben.

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
(Joh. 13:34-35).”

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen toe
en een gelukkig en gezond 2022.
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