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Pannenkoeken
‘Pannenkoeken! Roept Pieter blij, terwijl hij de deur van de keuken
opengooit. ‘Ik dacht al dat ik zoiets rook!’ Hij schuift zijn schooltas tegen
de muur. ‘Het is toch geen zaterdag?’ Papa maakt een wijde zwaai met
de pan. De koek slingert door de lucht, draait om en landt nog net in de
pan. Alleen pap keert op die manier pannenkoeken om. Mama gebruikt
gewoon een spatel. Pieter vindt papa’s jongleerpannekoeken veel
spannender. ‘Vandaag is het Lichtmis’, zegt papa raadselachtig.
‘En het spreekwoord zegt: al is een vrouwtje nog zo arm, met Lichtmis maakt ze haar pannetje warm. Op
Lichtmis moet je dus pannenkoeken eten!’ Sara rent de keuken in. ‘Pannenkoeken! Mmm!’ zegt ze. ‘Dekken
jullie de tafel?’ zegt papa. Even later stopt Sara een dikke rol pannenkoek met bruine suiker in haar mond.
Het smaakt verrukkelijk. ‘Is het maar één keer per jaar Lichtmis?’ vraagt Pieter. Papa lacht. ‘Helaas wel. Het is
eigenlijk het feest van de opdracht van Jezus in de tempel. Dat gebeurde bij de joden zes weken na de
geboorte. Zo staat het in het evangelie van Lucas. Jozef en Maria gaan met Jezus naar de tempel en brengen
een offer. Ze ontmoeten er Simeon en Anna, twee oude wijze mensen, die al voorzien hoe belangrijk Jezus
zal worden. Zo vertelt Lucas het aan zijn lezers.’ ‘Maar waarom heet het dan Lichtmis?’ wil Sara weten. ‘Heel
vroeger al werden er op die dag optochten gehouden met fakkels en kaarsen’, vertelt papa. ‘De christenen
namen dat over door op Lichtmis alle kaarsen te wijden die dat jaar in huis of in de kerk gebruikt zouden
worden. Zo’n kaars staken mensen dan aan als het onweerde bijvoorbeeld, om zo Gods bescherming te
vragen.’ ‘Daarstraks vertelde je over de opdracht van Jezus in de tempel’, zegt Pieter. ‘Dat doen ze toch nu
niet meer, kinderen opdragen in de kerk?’ ‘Toch is er in veel parochies nog een soort kinderzegening’, zegt
papa. ‘Lichtmis is een kinderfeest en een Mariafeest. De eerste babytijd is voorbij en dankzij de goede zorgen
van moeder en vader groeien de kinderen op tot echte kinderen van God.’ (…) ‘Maar nu weet ik nog altijd
niet waarom we vandaag pannenkoeken eten’, vraagt Pieter zich af. ‘Ik weet het ook niet, Pieter’, geeft papa
toe. ‘Het is een oude gewoonte. Dat heb je wel gemerkt aan het spreekwoord over die vrouw en haar
pannetje. En spreekwoorden moet je altijd respecteren.’ Pieter lacht. ‘Ik ken nog een spreekwoord’, zegt hij.
‘Lest best.’ En hij pikt de laatste pannenkoek van de schaal. (K. Janssen, Een jaar vol kleur)

Mededelingen:
•

In verband met de actie ‘Behoud Urbanus Ouderkerk, geef Urbanus Ouderkerk een nieuwe vloer’, zal actie
Kerkbalans’ later in het jaar plaatsvinden.

•

Op woensdag 13 februari is de verspreiding van de parochiebladen i.p.v. 27 februari.

De liefde is van alle tijden, maar de woorden om erover te spreken zijn anders.
Zondag 3 februari 2e lezing: 1 Korintiërs 12, 31 - 13, 13

Intenties
Zondag 27 januari

Annie van der Klauw-Jooren, Nol Bleumink, Ruud Oud, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nic en Jos Stuijt,
Nel Drubbel-van ’t Schip, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, jaarmis Annie Schrama-Kooijman,
Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v.d. Vall, Hein en Rie van Tol-Roeleveld.

Zondag 3 februari
Annie v.d. Klauw-Jooren, overledenen van de familie Caminada-Werners, overleden ouders v.d. MeerVerkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot,
Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van’t Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko, Harold v.d. Voort,
overleden ouders Schreurs-v.d. Wurff.

Zondag 10 februari.
Annie v.d.Klauw-Jooren, Nel Drubbel-van ’t Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie,
Anneke Sluijs-Tijsen, Luc Bos, Arie Schrama, Nel Bomars, Wim de Jong.

Van dag tot dag
Za
Zo

26 jan
27 jan

18.30 uur
10.00 uur

Wo

30 jan

Zo

03 feb

Wo

06 feb

Za

09 feb

Zo

10 feb

08.45 uur
20.00 uur
10.00 uur
24.00 uur
08.45 uur
10.45 uur
13.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
16.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Eucharistieviering met koor Elckerlyc
Voorgangers: pastor J. Adolfs/ pastor E. Brussee
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Op Adem komen in de Amstelkerk
Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Kopij inleveren De Brug en Spirit
Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
Zanguurtje in Theresia, locatie woonkamer 1.
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Op Adem komen in de St. Urbanuskerk
Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo
Oefenen kinderkoor in de kerk tot 17.00 uur
Woord&Communie/gezinsviering met kinderkoor
’t Kwetternest en de Boventoontjes. Voorganger: Pastor E. Brussee

Vooraankondiging:
Dit weekend start een grootschalige actie voor het leggen van een nieuwe, duurzame, dekvloer na
het herstel van de gewelven. Voor de doneeractie van Stichting Urbanus Ouderkerk, wordt een
beroep gedaan op bevolking en ondernemers van Ouder-Amstel en regio.
Er zal via de pers en winkeliers aandacht aan worden besteed. Tevens ligt er achterin de kerk een
flyer en kunt u de poster overal zien. Wilt u meehelpen de Urbanuskerk te behouden en haar een
nieuwe vloer geven? Ga dan naar www.behoudurbanusouderkerk.nl of kijk in de flyer.

