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Soms breekt uw Licht in mensen door
Terwijl Sinterklaas met zijn Pieten nog door de straten lopen en
kinderhartjes sneller gaan kloppen, worden er al in de kerk de
voorbereidingen getroffen voor Kerstmis. Besprekingen van koren,
kerstliederen uitzoeken, boekjes maken, kerstbomen bestellen en alles wat
met de kerst te maken heeft, bepalen de agenda. Het is nu eenmaal zo dat
we in het kerkenwerk de tijd vaak vooruit zijn. Ja, als het nieuwe jaar
begint, buigt men zich alweer over de veertig-dagentijd en Pasen. Soms
voelt dat vervreemdend aan, maar dit is nu eenmaal een gegeven. Op deze
manier kom je eigenlijk ook snel in de stemming…….
Zoals kinderen uitkijken naar het feest van Sinterklaas mogen wij
gedurende de vier weken van de Advent uitkijken en verlangen naar
Kerstmis. In de Advent gaat God op weg om naar de mensen te komen om
met Kerstmis door te breken in een klein kind. In de donkere wereld
kunnen we Gods genade vaak niet ontdekken, maar bij de kribbe moeten
wij er aan geloven. We kunnen ons hierop vier weken voorbereiden. In
deze vier adventsweken worden we in de lezingen van de vieringen
opgeroepen ons om te keren en wakker te worden. Om waakzaam en bij de
tijd te zijn. En met waakzaam bedoelen we niet dat we scherper naar
vreemdelingen moeten kijken, achterdochtig in de bus of trein moeten
stappen, angstig voor een eventuele achtergelaten ‘verdachte’ rugzak. Nee,
met waakzaam bedoelen we dat we niet lijdzaam achterover moeten
leunen in onze luie stoel, denkend dat het zonder ons ook wel allemaal
goed zal komen. Echt, allemaal moeten we de handen uit de mouwen
steken om onze verscheurde wereld voor onze kinderen en kleinkinderen
te behoeden en te bewaren. We moeten waakzaam zijn om het wonen van
God onder ons écht te zien en te ervaren. Zijn aanwezigheid kunnen en
mogen we voelen op die momenten dat we elkaar aanzien en naar elkaar
omzien.
God werkt door alles wat er gebeurt, …….al zien we het soms maar
even…..al ervaren we dit vaak maar achteraf. Hij licht op in mensen die
zich inzetten voor het milieu, hij licht op in mensen die zich inzetten voor
de wereldvrede, hij licht op in mensen die zich in onze eigen gemeenschap
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inzetten vanuit welke motivatie of geloof dan ook. God licht op in mensen
die horen, zien en daarna handelen. Gewoon, omdat we eigenlijk diep in
ons hart willen dat het goed gaat met mensen, omdat we willen geloven en
hopen dat alles wat kapot maakt, verziekt en kleineert niet echt in onze
wereld en ons bestaan thuishoort.
God wil delen in ons bestaan en Hij is het die ons kreupele, onvolmaakte
mensen uittilt boven onze gebrekkigheid. "Gods liefde voor ons sterft niet
op het moment dat wij niet meer in hem geloven, maar de mens sterft als
ons leven niet meer doorstraald wordt van het steeds opnieuw geschonken
wonder van Gods liefde voor ieder van ons", schrijft Dag Hammarskjöld.
Deze God gaat op weg om naar mensen te komen. In Jezus is de mildheid
van God verschenen. En in de kribbe begint het geheimenis van ons
geloof. Straks zingen we in volle kerken uit volle borst: “Ere zij God” en
“vrede op aarde” De eeuwen door hebben volgelingen van dit bijzondere
kribbekind gezongen in de nacht. In dat zingen was de Onuitsprekelijke
aanwezig met zijn warme licht. En wij, die het vrij comfortabel hebben in
de wereld? Misschien grijpen wij door het zingen de moed om op te staan,
tegen de stroom in, ter wille van ‘mensen voor wie God een zwak heeft’
Moge de boodschap van het kind in de kribbe opnieuw ons hart bereiken
als goed nieuws voor ieder mens van goede wil en dat wij daardoor volop
weer gaan leven, verbonden met God en met elkaar opdat wij allen
mensen worden in wie Zijn licht mag doorbreken.
Ik wens u een mooie en goede voorbereiding toe op Kerstmis en begroet u
straks van harte bij de vieringen in onze kerk,

Met hartelijke groet
Kint –van Os.

Pastor K.

Beste Parochianen,
Op het moment dat ik dit schrijf, moet Sinterklaas nog aankomen in
Ouderkerk, maar de voorbereidingen voor Kerstmis zijn al weer in volle
gang. Als kerk worden we meer en meer een herberg, waar mensen komen
voor evenementen en belangrijke momenten in het leven. Mensen kiezen
zelf uit wanneer ze naar de Kerk komen en als parochiegemeenschap
spelen wij hier ook op in. Het worden met Kerstmis zeker weer fijne en
goed bezochte vieringen.
Rondom onze kerk bruist het: er is dynamiek, er is leven. In de tuin van de
pastorie begint men met het opbouwen van een kerststal. Dit jaar zal dus in
Ouderkerk begonnen worden met een nieuwe traditie: een levensgrote
kerststal. We verwachten dat de “buitenstal” een lichtdrager zal zijn voor
velen. Net zoals het stiltecentrum, heeft de buitenstal een lage drempel,
mensen kunnen er gemakkelijk naar komen kijken. Er is zelfs een “knikengel” gevonden!
Dit jaar zal ook het kindje wiegen weer in ere hersteld worden en wel op
eerste kerstdag om 15.00 uur.
In deze donkere dagen voor Kerstmis zien we steeds meer lichtjes
verschijnen,. De behoefte aan Licht is groot, het doet het donker om ons
heen even verdwijnen en we zien elkaar meer en meer. Levend naar
Kerstmis toe is immers ook de tijd van verwachting. Wat zal er volgend
jaar gebeuren; zullen ons diepste verlangens waar worden?
Als Parochiebestuur hebben wij duidelijke materiële verlangens voor
2007. Als we terugkijken naar 2006, is het weer een bewogen jaar
geweest. Pastor Kint is gedurende een periode ziek geweest en Dhr. Broers
is teruggetreden als coördinator. Terugblikkend is het ook een gezegend
jaar geweest. We hebben immers voor de meeste problemen structurele
oplossingen gevonden. De parochie gaat verder, misschien anders dan in
het verleden, maar we gaan verder!
In 2007 zullen beslissingen genomen moeten worden over bepaalde
projecten binnen onze parochie. Wij zullen hiervoor een parochieavond
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uitschrijven. In 2007 starten we ook met het vieren van het 140-jarig
bestaan van onze St. Urbanus Kerk. We zullen hiervoor een speciaal
comité oprichten.
De stichting Vollebregt zal in 2007 orgelconcerten organiseren en het
orgel actief gaan gebruiken.
We bedanken alle vrijwilligers voor hun steun en vertrouwen in 2006. Het
is goed om te zien dat mensen de weg weer terugvinden naar de St.
Urbanus. Mensen die even weg geweest zijn maar nu bereidt zijn om weer
een plek in te nemen. Ook zijn we blij dat zestien jonge mensen zich
voorbereiden op het sacrament van het Vormsel.
Als Parochie Bestuur hebben we ook verlangens die verder gaan dan
alleen het materiële. We verwachten dat we in het komende jaar meer de
goede dingen in de ander zullen zien: vonken van God. Liefdevoller als
gemeenschap. Elkaar waarderen, elkaar accepteren en respecteren ook al
zijn we nog zo verschillend. Eenheid in verscheidenheid!
Als wij ons openstellen voor die a(A)nder, komt het Licht vanzelf bij ons
binnen.

Vieringen in de kerstweek en met
Kerstmis/oud-en nieuwjaar
-Dinsdag 19 december om 19.30 uur: bezinnende viering als
voorbereiding op Kerstmis
-Zaterdagavond 23 december om 19: 00 uur: adventsviering rondom de
vier kaarsen van de adventskrans.
-Zondagavond 24 december om 18.00 uur: Kerstviering in zorgcentrum
Theresia. Pater J. de Jong en pastor K. Kint zullen hierin voorgaan en de
zang zal verzorgd worden door het Caeciliakoor.
-Om 19.30 uur: Gezinsviering met kinderkoor
’tKwetternest. In deze viering zullen pater J.de Jong en
pastor K. Kint voorgaan.
Om 22.30 uur: Kerstnachtviering met koor Elckerlyc. De
pastores G. van Tillo en K. Kint-van Os zullen hierin voorgaan
-25 december Hoogfeest van Kerstmis: om 10.00 uur feestelijke
Eucharistie met zang van het Caeciliakoor. In deze viering gaan de
pastores Van Tillo en Kint voor.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar

-25 december om 15.00 uur: Kindje wiegen in de kerk voor de
allerkleinsten, hun ouders en grootouders.

namens het Parochie bestuur,

- 26 december, 2e kerstdag: géén viering

Alfred Schwegler, vice-voorzitter.

- zaterdag 30 december: géén viering
-zondag 31 december om 10.00 uur: woord- en communieviering met
pastor K. Kint. We nemen afscheid van het afgelopen jaar.
-maandag 1 januari om 10.30 uur: eucharistieviering waarin pastor
Reuzenaar zal voorgaan. Aansluitend aan de viering drinken we met elkaar
koffie in de kerk om elkaar het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe
jaar.
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Vanuit de pastorie
ëOnder het motto “Voor geen goud” wordt dit jaar de Adventscampagne
van Solidaridad gehouden. In dit parochieblad treft U hiervoor een
geldenvelopje. Solidaridad is een Interkerkelijke Ontwikkelingsorganisatie
voor Latijns – Amerika en hun werk is onmisbaar. Elders in dit blad kunt u
meer lezen over de Maya’s die protesteren tegen de afgraving van hun
heilige berg.
Laten wij in de Advent, wanneer wij de komst van Jezus herdenken vredebrenger bij uitstek – stilstaan bij de nood van anderen. Steun
Solidaridad gul zodat zij hun werk kunnen voortzetten. De (gevulde)
envelopjes kunt u de komende weken achter in de kerk in de daarvoor
bestemde bus deponeren. We hopen dat u op deze wijze de feestelijkheid
en de goedheid van het kerstgebeuren uitstraling wil geven in de
samenleving hier en wereldwijd. Als pastor van deze gemeenschap hoop
ik van harte dat we meer naar Solidaridad kunnen overmaken, dan de € 20
die we vorig jaar in de collectebus aantroffen! Dat steekt wel
verschrikkelijk schril af tegenover de
€ 3000 van een naburige parochie.
Komt U alleen naar een kerstviering, breng dan uw gevulde envelop mee
en stop deze in de collectebus achter in de kerk!
ë Advent is tijd van wachten en verwachten. Deze tijd is heel belangrijk
en broodnodig om kerstmis goed te kunnen vieren. Zonder Advent geen
kerstmis, mag je stellen. Nu valt dit jaar kerstmis op maandag. Op
Zondagavond zal de kerk weer goed gevuld zijn met al die
kerstnachtgangers op zoek naar licht en vrede, op zoek naar geborgenheid.
Want ook al zijn wij niet altijd trouwe kerkgangers, met kerstmis gaan we
wél! Het hoort er immers bij…………
Maar wat doen we met de vierde Adventszondag, de zondagmorgen van
de 24e december? Houden we gewoon een viering? En wie kom er dan als
’s avonds de kerk volstroomt?
Een moeilijke beslissing. Daarom is
besloten om op de zaterdagavond om 19.00 uur een echte adventsviering
te houden rond de vier kaarsen van de adventskrans. Het zal een korte

viering zijn in een kring op het altaar! Van harte hoop ik dat er mensen
zijn die de 4e Advent mee willen vieren!
ëRondom de pastorie in de tuin wordt hard gewerkt. In de loop der
jaren zijn de bomen erg hoog geworden, waardoor veel zonlicht wordt
weggenomen. Ook zijn er enkele bomen ziek en of dood. Het grasveld lijkt
groen, maar bestaat voor het grootste gedeelte uit mos. Men is aan het
snoeien, spitten en ruimen. U bent ook vast regelmatig in uw eigen tuin
bezig om deze zo mooi mogelijk te houden. Wellicht komt u tot de
ontdekking dat uw planten flink uit de kluiten gegroeid zijn, in de weg
staan voor andere planten of uiteindelijk toch niet zo fraai zijn als u
gedroomd
had.
Gooit
u
ze
alstublieft
niet
op
de
composthoop……………..Wij zouden hier in de pastorie erg blij zijn met
planten en struiken die bij u overtollig zijn geworden. Vooral met
hortensia’s, hosta’s en schaduwplanten kunt u ons blij maken. Mocht u nú
of in het voorjaar planten en struiken teveel hebben, dan kunt u ze afgeven
bij de pastorie. Onze pastorietuin zal er alleen maar mooier van worden,
een plek waar Ouderkerkers met plezier naar kijken! Hartelijk dank.
ëGebedsweek voor de Eenheid van de Christenen
‘Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken’ (Marcus 7,37), zo
luidt het thema van de Week van Gebed voor de Eenheid van de
Christenen, die van 18 tot en met 25 januari 2007 over de hele wereld
gehouden wordt. De Raad van Kerken in Nederland heeft zoals elk jaar
voor een Nederlandse vertaling gezorgd van het materiaal dat door de
Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de
Eenheid van de Christenen ter beschikking is gesteld. De teksten zijn
samengesteld door een oecumenische groep uit Umlazi, bij de stad Durban
(Zuid-Afrika). Het grootste probleem van de mensen in Umlazi is de
HIV/AIDS-pandemie. Ook de kerken worden met deze problematiek
geconfronteerd.
Wij vieren de eenheid van de Christenen op zondag 21 januari in de
Nieuwe Kerk tezamen met onze broeders en zusters van de P.K.N.
Laten wij dit van harte mét elkaar doen!
ëTussen Kerstmis en Oud/Nieuwjaar is pastor Kint en haar gezin een paar
dagen vrij. Voor noodgevallen en overlijden zal de pastor wél bereikbaar
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zijn. De dames van het secretariaat zijn dan ook afwezig evenals in de
eerste week van januari. U kunt natuurlijk altijd het antwoordapparaat
inspreken voor bijzonderheden.
ë Bijbelwerkplaats 11 december over Maria met Pastor Kint
Op het programma van de komende keren staat de bespreking van
gedeeltes uit het evangelie naar Lucas. Komende keer gaat het over de
betekenis van Maria. Pastor Kiki Kint zal vanuit de rk - traditie hierover
spreken, ik de teksten van Lucas.
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail
werkmateriaal
wilt
ontvangen,
graag
een
mailtje
naar:
jos.de.heer@hetnet.nl
Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31
In januari zal de bijbelwerkplaats plaatsvinden op maandag 15
januari, wederom zowel ’s middags als ’s morgens.
ëEen oude traditie in ere hersteld……….
Tijdens het rijke Roomsche leven heeft er in Ouderkerk op het kerkplein in
de weken voor kerstmis een kersstal gestaan om iedereen de geboorte van
Jezus in een armoedig onderkomen te laten zien. En men genoot ervan!
Wanneer deze traditie verloren is gegaan en waar de stal en de beelden
zijn gebleven is onbekend. Misschien is er nog een parochiaan die dit ons
haarfijn kan vertellen.
Onze vergane glorie willen we weer in ere herstellen en oppoetsen.
Dankzij het idee van een enthousiaste parochiaan kunnen we dit jaar weer
genieten van een levensgrote kerststal en wel in de pastorietuin. En ideeën
werken aanstekelijk, want we mogen beschikken over een werkelijk
fantastische beeldengroep! We hopen dat deze stal een echte blikvanger
zal zijn, veel bezoekers trekt en wellicht ook weer mensen op het spoor zet
dat God in een mensenkind ons nabij wil zijn.
ëDhr.Ton Tetteroo is bereid gevonden om aanspreekpunt van de
gebouwencommissie te worden. Hij kan aangesproken worden indien er
mankementen geconstateerd worden en alles wat te maken heeft met
gebouwen en terreinen. Welkom Ton en bedankt dat je ons wilt steunen.

Kerkbalans 2007
Een kerk is van blijvende waarde………...als kunstwerk
We mogen fier zijn op onze godsdienstvrijheid. De geschiedenis van
Nederland vanaf de zestiende eeuw is onbegrijpelijk indien er gezwegen
wordt over de betekenis van godsdienst in het openbare leven. Daar hoort
het kerkgebouw bij. Gedurende enige eeuwen bemoeide de overheid zich
uitdrukkelijk met de kerkgebouwen. Ze moesten een sieraad in de
openbare ruimte zijn: een markante toren, een mooi uurwerk, luiklokken
en een mooie buitenkant. Gulle kerkgangers hielpen bij de inrichting: een
preekstoel, fraai smeedwerk, een orgel en gebrandschilderde ramen.
Kunnen kerken ooit overbodig zijn? Wat is er met ons volk aan de hand,
wanneer kerkruimten aan de eredienst onttrokken worden, gesloten of
afgebroken worden? Wanneer de kerkelijke kunst naar musea is verhuisd?
Schort er dan iets aan de vrijheid van het volk? Is godsdienstvrijheid dan
overbodig geworden?
Heer God: uit klei en steen, uit ijzer en hout,
uit glas en licht
bouwden onze voorouders een kerk U ter ere.
Kosters, schoonmakers, weldoeners
en kunstenaars hebben bijgedragen
om het gebouw in stand te houden en te verfraaien.
U geeft dat alles ons in handen.
Wij zijn dankbaar voor hun inzet en hun werk.
Wij vragen U: geef ons de Heilige Geest
die ook hen bezielde,
opdat wij en onze nazaten Uw kerk koesteren
en verzorgen tot in lengte van dagen. Amen
Schenk naar vermogen, wanneer men straks bij u aanklopt voor de Actie
Kerkbalans. Geef, jong en oud, want een kerk is van blijvende waarde!
K.K.
Wordt vervolgd
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Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans zal in 2007 gehouden worden in de periode van 15
tot en met 28 januari.
In die periode zullen in de hele parochie enveloppen met informatie en een
intekenformulier parochiebijdrage 2007 worden bezorgd en weer
opgehaald.

De tweede fase behelst de installatie boven de rechter zijbeuk. Via
inblaasroosters zal warme lucht in de kerk worden gebracht. Als de twee
fases zijn uitgevoerd hebben wij een evenwichtige verwarming van de
kerk waarbij zowel temperatuur als vochtigheid kan worden gecontroleerd.
Voor het behoud van de kerk en het in goede conditie houden van het
orgel van groot belang.

Wij willen alle leden van de parochie, actief en minder actief, oproepen de
actie Kerkbalans te steunen. Zodat het belangrijke werk van de parochie
kan doorgaan. En om ons mooie en
karakteristiek kerkgebouw in stand te houden.

Op onze oproep in het parochieblad van november is spontaan gereageerd.
Parochianen hebben hun terrasverwarmer ter beschikking gesteld of
toegezegd de door ons aangeschafte verwarmers na gedane dienst in de
kerk over te nemen. Dank hiervoor.

Het jaar 2006 is overigens nog niet voorbij. De stand van de actie
Kerkbalans 2005 is nu € 39.860,32 . Nog een maand te gaan!

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbuttel.

Verwarming van onze kerk

Afscheid

Eind oktober hebben wij de firma Kramer uit Aalsmeer de opdracht
kunnen geven om de eerste fase van de verwarminginstallatie te realiseren.
Het betreft de installatie van twee HR ketels en het plaatsen van een
luchtverwarming in de stookkelder. De warme lucht
zal via de bestaande roosters onder het altaar de kerk instromen. Het
rooster bij de deur naar de sacristie zal als retour dienst gaan doen. Als
alles volgens de planning verloopt is dit gedeelte half december klaar en
hebben wij dus warmte.

Met mijn vrouw en kinderen kijk ik vol dankbaarheid terug op zondag 15
oktober j.l. de dag waarop ik na 21 jaar mijn functie van
parochiecoördinator heb neergelegd.
De Eucharistieviering werd door de grote opkomst een hartverwarmend
gebeuren rond de tafel van de Heer; het Caeciliakoor, instrumentaal
begeleid op het fonkelende Vollebregt-orgel door onze oud-parochiaan
Gerard Hopman, zong de sterren van de hemel.
Kortom, een onvergetelijke gebeurtenis.
Als toegift volgde een bijzonder gezellige receptie in het speciaal voor
deze gelegenheid geopende gezellenhuis.
De Ouderkerkse parochiegemeenschap heeft 15 oktober laten zien over
veerkracht te beschikken; een verheugend teken, dat goede vooruitzichten
biedt voor de toekomst.

De fasering in twee gedeelten heeft de instemming van het bisdom en
monumentenzorg.
Monumentenzorg heeft hierdoor meer tijd om hun standpunt te bepalen
over het verlenen van subsidie.

Cor Broers
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Adventsactie Solidaridad
Voor geen goud: Maya’s protesteren tegen goudwinning op hun
heilige berg.
In het department van San Marcos in Guatemala graaft een CanadeesAmerikaans mijnbouwbedrijf de, voor de Maya’s heilige, berg van San
Miguel Ixtahuacán af. Goudwinning in een dagbouwmijn. Profiteert de
bevolking mee van deze ‘ontwikkeling’? Nee. Het mijnbedrijf biedt
slechts weinig werkgelegenheid en belasting hoeft het nauwelijks te
betalen. Slechts één procent van de opbrengst blijft in Guatemala. De
sociale en milieugevolgen zijn echter nu al voelbaar. Waterbronnen drogen
op, het mijnafval vervuilt de bodem en het water en door een beleid van
verdeel en heers probeert het bedrijf het verzet van de gemeenschappen te
verzwakken.
De bevolking verzet zich!
Want verzet is er. De bevolking wil de mijn niet en vreest de
milieugevolgen die nog in het verschiet liggen. Tegelijk vragen ze
aandacht voor de manier waarop zij willen leven en werken: kleinschalige
landbouw, met respect voor mens en milieu; eerlijke handel in hun
producten. Daarin moet de overheid investeren. Solidaridad steunt de
bevolking bij het zoeken naar alternatieve ontwikkelingsmodellen en
ontwikkelt acties gericht op het mijnbouwbedrijf, de Wereldbank en de
Guatemalteekse overheid. Een belangrijke medestander van de
Mayabevolking van San Marcos is bisschop Ramazzini. Rond het thema
mijnbouw zegt hij: “Maar één procent van de opbrengst van de mijn blijft
in Guatemala. Dat percentage moet stijgen. De waterkwaliteit moet goed
in de gaten gehouden worden; en het cyanidegebruik moet stoppen, zoals
wettelijk geregeld is in Europa. Ik vind dat minimaal vijftig procent van de
opbrengst in Guatemala moet blijven…..Ik ben geen econoom, ik bekijk
het niet met een wetenschappelijke blik, maar vanuit het oogpunt van
ethiek en rechtvaardigheid. Ook de bisschoppenconferentie van Guatemala
heeft zich uitgesproken tegen de mijnbouw en stelt nadrukkelijk andere
ontwikkelingsmodellen aan de orde.

Voor geen goud! Het verzet van de Mayabevolking van San Marcos zette
Solidaridad op het spoor van de mijnbouw en de sociale en ecologische
gevolgen daarvan. Het is de roep van de bevolking om gerechtigheid die
ons deed besluiten hun problemen centraal te stellen in de advent van
2006. De Maya’s verdienen onze solidariteit. Dat is goud waard.
Solidaridad steunt het verzet van de Maya’s tegen de mijn en zoekt samen
met hen naar eigen modellen van ontwikkeling. Meer weten:
www.solidaridad.nl/voorgeengoud.html
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ADVENT
In het duister van mijn ziel
wacht ik op het Licht
Advent telt weer in weken
zoals ik wacht op een vriend
in het volste vertrouwen
hij komt
zo wacht ik op U, mijn God
de weken ademen belofte
Uw belofte:
ik kom
komende als Mens ben ik
dichtbij
om de wereld te verlichten
jou en jullie
van hier en daar en overal

ik breek de muren af
schep ruimte in mijn ziel
opdat het Licht
kan binnenstromen:
U, mijn God
die het duister van mijn ziel
glansrijk zal weerstaan
want God uit God
Licht uit Licht
bent U

Familieberichten
Doopsel
In onze geloofsgemeenschap werden door het doopsel
opgenomen:

Thijs Jan Aloys
zoon van
Maarten en Mariska Bijleveld- Booms,
Kerkstraat 60.

Timo Hendricus Frederik
zoon van
Vincent en Inge van Ovost- Gulickx,
Kemphaan 8.

Mats Martin Anton
zoon van
Kees en Jascha den Blanken - de Bruyn,
Nederhoven 50

In Memoriam

V
Op 8 november jl. overleed in huize Nieuw Vredeveld te Amstelveen op
90-jarige leeftijd Rie van Onna – van Pinxteren, weduwe van A.B.A. van
Onna. Na ruim vijftig jaar gewoond te hebben aan de Cordesweg, woonde
Rie vanaf april 2004 in Amstelveen. Rie was een bijzonder lieve vrouw,
moeder en oma die al haar liefde aan de kinderen en kleinkinderen gaf. Bij
haar stond altijd het geluk van haar kinderen voorop. In de liefdevolle
nabijheid van haar twee dochters overleed zij. De Eucharistieviering tot
afscheid vond plaats op 14 november in de kapel van begraafplaats
Buitenveldert, waarna zij werd begraven in het familiegraf. Moge zij nu
herenigd zijn met haar man en zoon Ton en rusten in vrede bij de Heer.
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Kindje wiegen en de kerststal.
In de St. Urbanuskerk zijn de allerkleinsten, hun ouders, grootouders
en alle andere geïnteresseerden van harte
welkom bij het “kindje wiegen.” En wel op 1e
kerstdag om 15.00 uur. De kerststal wordt dan
bewonderd, er worden kerstliedjes gezongen en
verhalen voorgelezen. Kindje wiegen en kerststal
zijn
nauw met elkaar verbonden, maar waar komt
eigenlijk het ‘kindje wiegen’ vandaan?
De kerststal heeft een geschiedenis die begint met de geboorte van Jezus.
Het sobere gegeven van het evangelie is een bron geweest van allerlei
kerstvoorstellingen en gebruiken.
Vanaf de 4e eeuw vinden we kerstvoorstellingen in de kerk. In de
middeleeuwen nemen die voorstellingen toe: schilderijen, kapitelen en
altaarstukken. De eigenlijke kerststal vinden we pas op het einde van de
middeleeuwen. Het initiatief voor een kerststal wordt toegeschreven aan
Franciscus van Assisi. Hij wilde de herinnering oproepen van het Kind dat
in Bethlehem geboren werd op stro, in een kribbe tussen de os en de ezel.
Op deze manier wilde Franciscus
aan iedereen de behoeftige
omstandigheden aanschouwelijk maken waaronder Jezus was geboren.
Met zijn bijzondere aandacht voor de menselijkheid en armoede van Jezus,
heeft de franciscaanse beweging bijgedragen tot het ontstaan en de
verbreiding van de kerststal. Rijke lieden konden zich op het einde van de
middeleeuwen veroorloven een kerstgroep in eigen huis te hebben. Ze
moesten daartoe een beeldhouwer of houtsnijder de opdracht geven.
In de huiskamer van het gewone volk begint de kerststal
heel klein met een wiegje met popje van hout of was. Het
is een soort kinderspeelgoed.
Vanaf 1500 zijn berichten bekend over het “kindje
wiegen”. Tijdens de kerstplechtigheden stond er in de
kerk op het altaar een wieg met een pop, de kribbe met
het kindje Jezus. Ook de kinderen die met hun
ouders naar de kerk kwamen, hadden een
wiegje met een popje bij zich. Wanneer de priester het kindje op

het altaar begon te wiegen, deden ook de kinderen met hun speelgoed mee.
Uit dit gebruik zijn oude kerstwiegeliedjes ontstaan. Het wiegje met het
poppetje kreeg na de plechtigheid in de kerk een ereplaats in de
huiskamer. Zo
is het
eerste kerststalletje eigenlijk een
kinderaangelegenheid. Later is het kerstkind met andere beeldjes
omgeven: Maria, Jozef, de herders en de drie koningen.Ook in de kerk
neemt het aantal beeldjes toe. Vooral in Italië wordt de kerstkribbe vaak
omgeven met een dorpje of stadje, waarin zich het bonte volksleven
afspeelt.

Kindje wiegen
De viering op kerstavond is minder
geschikt voor kleine kinderen.
Voor de allerkleinste is er op 1e Kerstdag
om 15.00 uur
het tradfitionele Kindje wiegen.

¶¶¶
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LITURGIE AGENDA

Van 2 december t/m 1 januari 2007

Datum Tijd

Voorganger

02-12 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

03-12 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

09-12 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

10-12 10.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

16-12 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en communie

17-12 10.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en communie

3e zondag van de Advent

19-12 19.30 uur

Pastor K. Kint

Dienst om inkeer

Meditatieve gebedsdienst

23-12 1900 uur

Pastor K. Kint

Gebedsviering

Gebedsviering rond de vier adventskaarsen

24-12 19.30 uur

Pastor K. Kint / Pater J. de Jong

Gezinsviering

‘t Kwetternest

22.30 uur

Pastor G. van Tillo
Pastor K. Kint

Eucharistieviering

KERSTAVOND

Elckerlyk

25-12 10.00 uur

Pastor G. van Tillo
Pastor K. Kint

Eucharistieviering

1e kerstdag

Caeciliakoor

26-12

Geen viering

30-12

Geen viering

31-12 10.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en communie

01-01 10.30 uur

Pastor Reuzenaar

Eucharistieviering

Bijzonderheden

1e zondag van de Advent

Muzikale invulling

Gezinsdienst

2e zondag van de Advent

‘t Kwetternest

Caeciliakoor
Elckerlyk
Caeciliakoor

2e kerstdag

H. Familie
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LITURGIE AGENDA

Van 1 januari 2007 t/m 4 februari 2007

Datum Tijd

Voorganger

01-01 10.30 uur

Pastor Reuzenaar

Eucharistieviering

Octaafdag van Kerstmis

.
06-01 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

Openbaring des Heren

07-01 10.00uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

13-01 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en communie

14-01 10.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en communie

20-01 19.00 uur

Pastor J.Adolfs

Eucharistieviering

21-01 10.00 uur

Pastor K. Kint/Ds.de Heer Oec.viering

27-01 19.00 uur

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

28-01

Pastor G. van Tillo

Eucharistieviering

03-02 19.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en communie

04-02 10.00 uur

Pastor K. Kint

Woord en communie.

10.00 uur

Bijzonderheden

Muzikale invulling

Neva-ensemble

2e zondag door het jaar

Elckerlyk
Week van de eenheid
voor de Christenen

Viering in de Nieuwe Kerk

4e zondag door het jaar

Gezinsviering

’t Kwetternest

5e zondag door het jaar
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Gezinsdienst

Gezinsdienst

Zondag 3 december
1e zondag van de advent
Open je hart

Zondag 24 december

Jezus komt
Op deze eerste zondag van de Advent
gaat pastor v. Tillo voor.
Kinderkoor Het Kwetternest
zorgt weer voor
de muziek.

Een viering waarbij

Kerstmis
‘Kerstavond’
om 19.30 uur
is er een gezinsviering
met zang van het Kwetternest.
Pater J. de Jong en Pastor K.Kint
gaan in deze viering voor.

iedereen weer
van harte welkom is
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De goede doelen van de Kerstcollecte 2006.
Dit jaar wil uw PCI de opbrengst van de Kerstcollecte opnieuw
bestemmen voor meerdere doelen namelijk diaconale projecten die worden
“georganiseerd” door inwoners van Ouderkerk aan de Amstel zijnde de
Stichting Derde Wereld Hulp (“SDWH”), de Stichting Doe Iets Goeds van
Mw. Clazien de Kuiper, en het Speel-o-theek-project in Chili van Afra
Vogel. SDWH heeft op 22 november in Vijayawada in India een nieuw
opvanghuis geopend voor de opvang van zieke, voornamelijk met HIV
besmette kinderen. Er is gestart met 30 (zwerf)kinderen en de bedoeling is
dat de volledige bezetting tot ca. 65 kinderen in het eerste kwartaal van
2007
wordt
gerealiseerd.
SWDH is dringend op zoek naar sponsors voor de kinderen die in dit huis
geplaatst gaan worden. Per kind zijn de kosten € 400,- per jaar of € 33,35
per maand. Hiervoor kan een kind in het tehuis wonen, krijgt het voedsel,
kleding en schoolboeken. En daarnaast, indien nodig, medische verzorging
en medicijnen. Natuurlijk zijn ook algemene donaties zeer van harte
welkom. Daarmee kunnen worden voorzien in de kosten voor o.a. de
inrichting van de keuken, slaapzalen, kasten, speelgoed, tuin, fruitbomen,
kleding
voor
kinderen
etc.
Indien u de kerstvieringen niet kunt bijwonen, kunt u geld storten op
bankrekening nummer 35.18 89.086 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te
Ouderkerk aan de Amstel.
U herinnert zich vast dat de PCI ook het project van SDWH heeft gesteund
om meisjes tot verpleegkundige op te leiden. Wij kunnen u melden dat een
groep meisjes grote vorderingen maakt met deze opleiding (kosten p.j. ca.
€ 275,-- per leerling). Wij verwijzen u voor verder informatie naar de
website
www.sdwh.nl.
De Stichting Doe Iets Goeds richt zich dit jaar voornamelijk op het
realiseren van het hospitium in Bushat in Albanie. De fundering is deze
zomer grotendeels gerealiseerd en nu gaat het om de fondsen voor de
bouw. U moet zich realiseren dat er in Bushat en omgeving voor de
modale Albanees geen enkele mogelijkheid bestaat om ernstig zieke
mensen hun laatste dagen in een goede omgeving te laten verplegen en
verzorgen.

Daarnaast zijn uiteraard de kleinschalige hulpverleningsprojecten voor
scholen, ernstig zieken en gehandicapten nog steeds belangrijke doelen
van deze Stichting. De postgiro-rekening van deze stichting is 9434818
t.n.v. Stichting Doe Iets Goeds
Het derde project dat met de opbrengst van de kerstcollecte zal worden
gesteund u het inmiddels wel bekende Speel-o-theek project van onze
parochiane Afra Vogel.
Wij bevelen de 2de collecte tijdens de Kerstvieringen zeer dringend bij u
aan;.
Onze kerstgedachten moeten toch vooral uitgaan naar onze behoeftige
medemens die door bovengenoemde projecten zo goed worden gesteund?
De PCI wil u bij voorbaat danken voor uw bijdrage en wenst u een vredig
en gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2007.
Namens de PCI, Nico van Wieringen

Zaterdagavond 6 januari 2007
Luisterrijke echaristieviering met het Neva-Ensemble.
Na een jaar van afwezigheid in Ouderkerk, is het
verheugend dat het Neva-ensemble uit St. Petersburg
weer te horen is in onze Urbanuskerk. Met
schitterende gezangen volgens de SlavischByzantijnse ritus maakt dit Russisch kleinkoor een
onuitwisbare indruk. Wij kunnen hiervan meepraten!
Aansluitend aan de viering –waarin pastor Van Tillo
zal voorgaan - zal het koor nog enkele Russische volksliederen zingen uit
het licht klassieke repertoire.
Na afloop zal aan de uitgang van de kerk een collecte worden gehouden
door en voor het NEVA-ensemble. Eveneens kan dan hun nieuwste CD
worden aangeschaft.
U bent allen van harte welkom in deze viering
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Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Gesprek bij de koffie
Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de
koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven,
ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving. Iedereen
die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en
kalfjes is van harte welkom op donderdag 7 december en op
donderdag 4 januari om 10.00 uur in de pastorie. Het groepje is
tot nu toe klein en dat vinden we erg jammer. Heus, het is
laagdrempelig…probeer het eens! Mochten de gesprekken onverhoopt op
de eerste donderdag niet doorgaan, dan verschuiven deze bijeenkomsten
automatisch naar de tweede donderdag van de maand. Met hartelijke
groet,
Pastor Kiki Kint.

Op 17 november bracht de Commissaris van de Koningin in de Provincie
Noord-Holland Mr. H. Borghouts een werkbezoek aan Ouder-Amstel.
Ook de Urbanusparochie mocht de Commissaris begroeten en hem op de
hoogte stellen van de voltooide restauratie van ons Jacobus Vollebregt
orgel en hem informeren over de vorderingen en de nog op ons wachtende
taken voor herstel van het Cuypers kerkgebouw. Het Urbanus Parochie
Bestuur trad op als gastheer en ook de Stichtingen Urbanus en Vollebregt
waren bij de ontvangst vertegenwoordigd. Phil Kint heeft in een
verhelderende uiteenzetting de cultuurhistorische waarde van het aan ons
toevertrouwde erfgoed belicht. Het gerenoveerde orgel werd bespeeld door
Johan Vos. In het gezelschap van de commissaris bevonden zich
burgemeester J. Nawijn van Ouder-Amstel, loco-burgemeester W.
Pieterman en de wethouders B. Veldkamp en C. den Blanken. De delegatie
bestond voorts uit deskundigen uit het provinciebestuur voor de diverse
doelgebieden in het bezoek.

Bericht van de redactie: let op!!!!!!!
De kopij voor het volgende nummer kunt u t/m donderdag 19 januari
inleveren bij Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com
Kopij het liefst inleveren per mail!

Schoonmaken van de kerk
De kerk wordt weer schoongemaakt op
woensdagmiddag 6 december om 13.00 uur
woensdagmiddag 3 januari om 13.00 uur.
Mogen wij weer een beroep op u doen? Hartelijk dank voor uw inzet!

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
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Op zondag 17 december a.s. zal om 10.30 uur de Kerstviering voor- en
door mensen met een verstandelijke handicap plaatsvinden in:
“De Muiderkerk”, Linnaeusstraat 37 te Amsterdam - Oost.
(kerk open om 10.00 uur.)
Deze bijzondere Kerstviering wordt gehouden onder de leiding van

mevr. ds. J.S. van Rijn
Medewerking wordt verleent door: “De Huisband H.J. Smit”en het
“Geuzenborgkoor”. Onder leiding van Jos Westerdaal, zal de cantorij van
de Muiderkerk, enige Kerstcarols ten gehore brengen.
De band en het koor bestaan uit enthousiaste muzikanten en zangers, die
met hun spel en zang blijheid en warmte verspreiden en uitstralen.
Dit jaar is het thema:
Kerstfeest vieren met de dieren...
en zal op een “aangepaste” wijze, de Bijbelse Kerstboodschap volgen, met
als hoogtepunt het “ad hoc” Kerstspel, waarin wij de geboorte van de Here
Jezus willen gaan beleven.
Het wordt een vredevolle Kerstdienst, waarin veel te zien en te zingen is.
De dienst zal een uitloop hebben tot ca. 12.00 uur.
Natuurlijk is er na afloop van de dienst nog gelegenheid om gezellig na te
praten en een kopje koffie, thee, fris o.i.d. met een lekkere snee Kerstbrood te nuttigen:
U bent en jullie zijn hartelijk welkom !
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
mevr. J.S. van Rijn,
mevr. H. Peereboom,

tel.:
tel.:

020 362 26 15
020 665 56 28

Bijbelse Schilderingen
Kijken met volwassenen en kinderen.
Op zondag 17 december 2006 of zondag 21 januari
2007 wil ik weer met U stapsgewijs door de bijbelse
verhalen heen wandelen.
Verschillende mensen vroegen mij het nog eens te
doen, omdat ze het de vorige keer gemist hebben. Ik
vertoon dan schilderingen over het Oude- en Nieuwe
Testament van de bijbel bij mij aan huis.
De afgelopen periode heb ik dit al met vele groepen gedaan.
Een groep bestaat uit maximaal tien personen. Bij iedere plaat geef ik op
eenvoudige wijze uitleg. We beginnen bij de plaat met het
scheppingsverhaal, het Paradijs en eindigen bij het Pinksterverhaal.
Iedereen kan hier op inhaken met zijn mening. Het zijn kleurige,
aanspreekbare platen.
Er staat koffie, thee en/of limonade klaar met iets lekkers erbij.
Als u hierbij aanwezig wilt zijn, graag even aan mij doorgeven.

Datum:
Adres:
Telefoon:
Tijd:
Kosten:
Leeftijd:

zondag 17 december 2006 of
zondag 21 januari 2007
Rijgershof 55, Ouderkerk a/d Amstel
020-4963747
van 15.00 uur tot 16.00 uur
€ 1,50 per volwassene, kinderen gratis.
vanaf ca. 8 jaar.

Een hartelijke groet van,
Joke Slager- van den Beukel.
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2007
de eerste

Gezinsdienst
in dit nieuwe jaar
zal zijn op

Zondag 28 januari

Waarbij iedereen weer van harte welkom is.

Wij wensen u allen
een
Gezond en Voorspoedig
nieuwjaar

Donkere dagen rond Kerstmis
In de vierde eeuw zijn christenen op de dag van de zonnewende het feest
van de geboorte van hun Heer en Verlosser gaan vieren. De teksten van de
liturgie van Eerste Kerstdag verwijzen naar Christus als het licht van de
wereld en de zon der gerechtigheid. Vanaf die tijd probeert Kerstmis dus
een ouder feest te kerstenen, oudere begrippen een nieuwe inhoud te geven
en een commerciële gebeurtenis te vervangen door een religieuze.
Advent
De voorbereidingsperiode op Kerstmis is daarvoor een hulpmiddel. De
Advent helpt ons in de juiste kerststemming te komen. In Nederland wordt
aan het begin van de Adventstijd het sinterklaasfeest gevierd. Daarna
begint een reeks van kerstborrels op kantoor en school.
Parochies komen daardoor nauwelijks toe aan een Adventsperiode. Nu
verwijst het woord Advent, komst, eigenlijk niet zozeer naar het
geboortefeest als wel naar de komst: sommigen zullen zeggen de komst
van de Verlosser, anderen zeggen dat het de komst van de wijzen was aan
wie Gods heerlijkheid werd geopenbaard. De Advent was aanvankelijk
gericht op het feest van 6 januari: epifanie of openbaring.
Laagdrempelig
Met Kerstmis gaan er meer dan 5 miljoen mensen in Nederland naar de
kerk: zowel de katholieke als de protestantse kerken zitten dan vol. De
voorbereidingen hiervoor vergen zoveel energie dat de meeste kerken in
de dagen na Kerstmis dikwijls gesloten zijn. De parochies met een
bezienswaardige kerststal vormen de uitzondering. Misschien zijn zij ook
een voorbeeld voor andere kerken. Iedere parochie heeft een kerststal en
elke kerk viert het Driekoningenfeest. Op de donkere dagen tussen
Kerstmis en Driekoningen kunnen dagelijks ook kleine gebedsdiensten
onder leiding van parochianen gevierd worden. Enkele uren per dag de
deuren open, met wat vrijwilligers om toe te lichten wat er te zien is in de
kerststal.
Een mooie gelegenheid om laagdrempelig aan mensen van buiten de kerk
van binnen te laten zien. Waar we nauwelijks nog toekomen aan een
liturgische voorbereidingstijd, hebben we misschien meer tijd voor een
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Kerstperiode, waarin we de komst van de Verlosser en ook de komst van
de wijzen kunnen vieren.
Eduard Kimman
Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie

DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG
“In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de
nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor
hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren” (Lucas 2,8-9).
Amos de schapenfokker uit Tekoa, Maria de moeder van Jezus, Lazarus,
Bernadette Soubirous, de heilige pastoor van Ars, et cetera. Ook de
herders in het open veld, uit het kerstverhaal, kunnen we aan dit rijtje
toevoegen. Allemaal mensen die regelrecht, van Godswege, met
bovennatuurlijke ervaringen werden geconfronteerd. Materieel waren ze
meestal arm, maar zéér gelovig en vooral … eenvoudig.
Voorpaginanieuws
Het geboorteverhaal van Jezus, volgens Lucas, is velen bekend. Als in er
Jezus’ tijd kranten zouden zijn geweest, was dit stukje Evangelie
ongetwijfeld voorpaginanieuws geweest. Het mooie van dit
‘nieuwsbericht’ is dat niet alleen de ‘hoofdrolspelers’ worden genoemd.
De H. Schrift schenkt ruim aandacht aan die eenvoudige herders.
Zij werden ‘kopstukken’, die zeer bijzondere gebeurtenissen hadden
meegemaakt. Een engel des Heren die aan hen verscheen, de glorie des
Heren die hen omstraalde, de hemelse heerschare die zich bij de engel
voegde en God lof bracht.
Plaats des heils
De herders waren de eersten, die uit de mond van de engel hoorden dat
Jezus, de redder, was geboren. Hoe vertel je als schaapherder, als gewone
man, zoiets aan anderen? De sleur van de zorg voor schapen wordt in dit
verhaal doortastend doorbroken. Deze stoere mannen hadden het gevoel
nuchter dronken te zijn … dat kan haast niet anders!
Het feit dat ze geen knappe studiebollen waren, maakt hen – geheel
onbevangen – nieuwsgierig naar wat er gebeurd was. Ze haastten zich naar
de plaats des heils. De éénvoud van deze mensen maakte dat ze geheel vrij
Gods wonderbaarlijk handelen konden aanvaarden.
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Saaie routine
Met het gezond verstand is niets mis, het stond de herders in elk geval niet
in de weg. Zo kon God mét en dóór hen heen werken om het goede nieuws
te verkondigen. “Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun
over dit kind gezegd was” (Lc 2,17). De saaie routine van alledag
veranderde voor hen in grote blijdschap en zij loofden God. God heeft het
leven van de herders ten goede kunnen veranderen door hun eenvoud.
Eenvoud kan ons dichter bij God brengen en kan ons meer van God en
Zijn werkzaamheid doen ‘zien’. Een belangrijke wetenschap: eenvoudig is
niet dom ... zo domweg is het eenvoudig!
Eric Mengerink

Schilderen in het parochiehuis achter de Urbanuskerk
♥ Wist u dat in het parochiehuis twee enthousiaste
groepen 1x per week bijeen komen om te
schilderen (aquarelleren)?
♥ De nieuwe serie lessen start op:
Dinsdagmiddag 16 januari 2007 van 13.30 tot
15.30 uur
Donderdagochtend 18 januari 2007 van 10.00 tot 12.00 uur.
♥ De cursus is voor beginners en gevorderden
♥ Wilt u meer informatie: neem dan contact op met de cursusleider:
Dhr. Chiel Hagenaar
Kerkstraat 15
Ouderkerk aan de Amstel
Telefoon: 020-4963595

KERK EN JODENDOM
Chanoeka
Het jodendom viert eind december het chanoekafeest. In die dagen
herdenken de joden de overwinning van Mattathias op koning Antiochus
Epiphanes, de koning van Syrië (176-164 v. Chr.). Deze koning werd sterk
beïnvloed door de Griekse cultuur en wilde de joden dwingen hun geloof
af te zweren en te kiezen voor het hellenisme, de Griekse levensstijl.
Wonder met het kruikje
De Makkabeeën – Mattathias en zijn volgelingen – gingen hier tegen in en
vochten voor hun godsdienstige en culturele vrijheid. Hoewel ze in de
strijd sterk waren uitgedund, overwonnen ze uiteindelijk en konden ze de
tempel van Jeruzalem opnieuw toewijden aan God. Chanoeka betekent
dan ook toewijding. De chanoeka wordt gevierd aan de hand van een
ritueel met de chanoeka-kandelaar waarbij elke dag een kaars meer brandt.
Toen men bij de herinwijding van de Tempel de Menora
(kandelaar) weer wilde aansteken was er niet genoeg olie. En dat is het
moment van het bekende wonder met het éne kruikje dat nog verzegeld
was door de vroegere hogepriester, Jochanan. Daar zat echter niet meer
olie in dan voor één dag. De lamp brandde daar liefst acht dagen op – de
tijd die nodig was om nieuwe olie te maken. En daarom zijn er acht dagen
Chanoeka. Maar het eigenlijke wonder was maar zeven dagen, want voor
de eerste dag zat er voldoende olie in het kruikje. Waarom is Chanoeka
dan acht dagen?
Joodse symboliek
De getallen zeven en acht zijn belangrijk binnen de wereld van de joodse
symboliek. De zevende dag is de sabbat. Ook het getal acht komt voor: de
achtste dag is de besnijdenis van een jongetje. Acht dagen tussen de grote
najaarsfeesten Rosj Hasjana en Jom Kippoer. Acht dagen Soekot
(Loofhuttenfeest) en acht dagen Chanoeka.
Over het algemeen wordt uitgelegd dat zeven te maken heeft met
het ultieme in de natuur: het volmaakte, het hoogste dat er te bereiken valt
in deze wereld. Terwijl acht juist staat voor het stapje hoger: de komende
wereld, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
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