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DECEMBER 
De Advent is een tijd van verwachting. We kijken uit naar de 

geboorte van Jezus, het kerstkind, op 25 december. De Ad-

vent duurt vier weken, we hangen een adventskrans met vier 

kaarsen op en steken elke zondag één nieuwe kaars aan, zo 

tellen we af naar Kerstmis. De derde zondag van de Advent 

noemen we Zondag Gaudete, dan dragen de voorgangers roze 

kleding. De symbolische betekenis van het roze is: het sobere 

paars van de verwachting wordt al vermengd met het licht 

van Kerstmis. De naam Gaudete betekent ‘Verheugt U’ en 

komt uit een gregoriaans introïtusgezang voor de mis op  

de derde zondag van de Advent. 

  



Vieringen rond Kerstmis 

 

4 en 5 dec 2e Adventszondag 
Pater Gerard Noom  

zang Bijlmerkoor 

19:00 en 

11:15 (paars) 

11 en 12 dec Zondag Gaudete Pater Frans Mulders 
19:00 en 

11:15 (roze) 

18 en 19 dec 4e Adventszondag 
Pater Frans Mulders  

zang Gaasperkoor 

19:00 en 

11:15 (paars) 

24 dec    Kerstnachtmis 
Henk Jansen,  

zang Lobi Makandra 

19:00 uur 

(wit) 

25 dec    Eerste kerstdag 
Henk Jansen  

zang Mamjo 

11:15 uur 

(wit) 

26 dec    Tweede kerstdag 
Pater Yan Asa  

zang Gaasperkoor 

11:15 uur 

(wit) 

31 dec Oudejaarsdag 
Pater Gerard Noom  

orgelbegeleiding 

17:00 uur 

(wit) 

1 jan 2022 Nieuwjaarsdag 
Pater Yan Asa  

orgelbegeleiding 

11:15 uur 

(wit) 

 

 

Koor  Stanvaste 

Hierbij delen de leden van het zangkoor Stanvaste, met pijn in ons hart, U 

mede, dat vanaf heden het koor officieel wordt opgeheven. De reden is dat 

het ledenaantal sterk is teruggelopen, vanwege vergrijzing, verhuizingen, 

overledenen en dat zich ondanks onze inspanningen geen nieuwe leden heb-

ben aangemeld. Het is jammer, maar is helaas de realiteit. Het koor heeft lan-

ger dan 15 jaar trouw de kerkdiensten met een Surinaams tintje opgeluisterd 

en zou daar graag mee door willen gaan, maar zonder leden lukt dat niet. 

Wij bedanken het bestuur en alle parochianen, voor de goede samenwerking 

in de afgelopen jaren en natuurlijk bezoeken we als individuele, nog overge-

bleven leden nog regelmatig de kerkdiensten. 

 

We willen hier graag aan toevoegen, dat pastores, bestuur en kerkgangers het even-

zeer betreuren dat ons koor Stanvaste heeft moeten besluiten te stoppen met het zin-

gen tijdens de vieringen, en we willen hen heel hartelijk danken voor al het moois dat 

ze onze kerkgemeenschap in de loop van de jaren hebben laten horen. Dank jullie wel! 

  



Bankrekening 

Een van onze bankrekeningen zal worden opgeheven. U kunt vanaf heden 

uitsluitend nog het rekeningnummer NL88 INGB 0004 9322 44 ten name van 

RK parochie De Graankorrel voor uw giften/bijdrage gebruiken.  

Wij verzoeken u om het andere rekeningnummer, NL89 INGB 0004 9445 45, 

niet meer te gebruiken.  

 

Vormsel 
Wil uw kind het Heilig Vormsel ontvangen? In januari/februari 2022 gaat er 

een voorbereidingsgroep van start, samen met de vormelingen uit Duiven-

drecht. Zowel de voorbereiding als het vormsel zelf zal dit jaar plaats vinden 

in de parochie van de H. Urbanus. Jongeren vanaf de leeftijd van het voortge-

zet onderwijs kunnen aangemeld worden of zichzelf aanmelden op het paro-

chiecentrum. Er wordt volgend jaar ook een volwassene gevormd, die een 

apart voorbereidingstraject volgt in onze parochie.  

Volwassenen die zich daarbij willen aansluiten kunnen dat melden bij pater 

Yan Asa (06 4229 4134) of op het parochiecentrum. Aanmelden voor zowel 

volwassenen als jongeren is mogelijk tot eind december. 

 

Coronaregels aangescherpt 
De  Nederlandse bisschoppen hebben op 10 november nieuwe coronaregels 

gepubliceerd. Dat betekent mondkapjes dragen bij het betreden van het kerk-

gebouw, als u zit mag het mondkapje af, maar als u ter communie gaat dan 

weer het mondkapje dragen. De stoelen in de kerkzaal zijn op 1,5 meter ge-

plaatst (naar voren en achteren), maar de ruimte naast u graag zelf inschatten. 

Het is nu ook weer nodig, en dan met name voor de zondagvieringen, om u 

vooraf te melden bij het parochiesecretariaat. Dit kan per mail, telefonisch (bij 

geen gehoor de voicemail inspreken en uw telefoonnummer inspreken opdat 

u teruggebeld kan worden) of persoonlijk bij Roel Schoonderbeek. 

 

Wekelijkse Bijbel Meditaties 
Elke week maakt diaken Han Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het 

Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. Hij 

sluit af met vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbelverhalen in ons le-

ven bron van steun en inspiratie zijn. Als u ook een link naar deze filmpjes 

wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com   

mailto:diaken.hartog@gmail.com


Graankorrels 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Dopen gebeurt 

altijd tijdens een viering op zaterdagavond of zondagmorgen. 

• Fotograferen/filmen is tijdens vieringen niet toegestaan. Dit kan en 

mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  

• Sylvia van Rijn is nog niet volledig hersteld. Voor geestelijke bijstand 

rond ziekbed en overlijden, neem contact op met pater Yan Asa  06 2216 5897. 

• Maakt u van de diensten van CRM gebruik, dan is het goed om te  

weten, dat een gemiddelde zondagsmis ruim één uur duurt. Ophalen om 

12:30 uur is dan een veilige tijd. Een feestelijke viering kan echter wel 1,5 uur 

duren, houdt daar op 24 en 25 december dus wel rekening mee. 
 

Liturgisch rooster DDS voor december 
Vrijdag 3 december eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

Op zaterdagen 4. 11 en 18 december avondviering om 19:00 uur.  

Zondagen 5, 12 en 19 december zondagviering om 11:15 uur.  

Vrijdag 24 december Kerstnachtmis om 19:00 uur. 

Zaterdag 25 december Kerstviering om 11:15 uur. 

Zondag 26 december Feest van de H. Familie om 11:15 uur. 

Vrijdag 31 december Oudejaarsviering om 17:00 uur.  

Zaterdag 1 januari Feest van Maria om 11:15 uur. 

Zondag 2 januari zondagsviering om 11:15 uur. 

Elke zondag kinderwoorddienst om 11:15 uur.  

In HRH-huis eucharistie op woensdag 8 en 22 december om 15:00 uur. 

Dopen: tijdens de vieringen van 11 en 12 december. 
 

Parochie agenda 
4-5 december  Saamhorig ligt klaar voor bezorging 

10 december 17:00 uur Bestuursvergadering 

25 of 26 december Verkoop van eten door de Graankeuken 
 

Collectes in oktober 2021 

voor de parochie € 1.363,35  voor de diaconie € 97,90 

Missio   338,95 giften / misintenties € 70,00 

Graankeuken 90,00 kaarsengeld en Samen Kerk € 98,03 

De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 25 november € 11.505,50 


