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Kerstboodschap 2021, 
bisschop de Korte 

VERWONDERING IN EEN 
DONKERE TIJD 

Broeders en zusters, 
Wij leven in een vervelen-
de en onzekere tijd. Het 
coronavirus is nog steeds 
onder ons en legt allerlei 
beperkingen op. Ook dit 
jaar nachtmissen met 
Kerstmis in lege kerkgebouwen. Veel gelovigen zijn 
daar verdrietig over. De coronacrisis maakt duidelijk 
dat wij, ondanks al onze kennis en kunde, de werke-
lijkheid maar beperkt naar onze hand kunnen zetten. 
Corona betekent een oefening in geduld. 

Cornelis Verhoeven, filosoof met Brabantse wortels, 
omschreef geduld eens als: wonen in het uitstel. In 
deze tijd moeten wij het ongemak uithouden. Laten 
wij creatief blijven, niet alleen individueel maar ook 
als geloofsgemeenschap. 

De pandemie kan ons moedeloos maken en angstig. 
Nu komt het aan op veerkracht. De hoop mogen wij in 
ons niet laten doven. Immers: van God is de toekomst. 
Vandaar ook de titel van deze kerstboodschap 2021: 
‘Verwondering in een donkere tijd’. 

Kerstboodschap 2021

Geboeide vleugels 
Onze bisschop heeft korte 
tijd geleden een boekje 
gepubliceerd getiteld 
“Geboeide vleugels”. 
Daarin zijn de woorden 
van bemoediging gepubli-
ceerd die hij tijdens de 
tweede en derde lock-
down heeft geschreven. 
De bisschop nodigt aan 
het einde de parochies 
uit om hun vleugels weer uit te slaan. In zijn nawoord 
geeft hij een katholieke visie op de afgelopen anderhalf 
jaar en komt hij tot een aantal lessen voor christenen. 
Zoals het belang van stilte en luisteren, de erkenning 
van kwetsbaarheid en sterfelijkheid, de betekenis van 
gemeenschapszin, de waarde van zelfdiscipline en de 
prioriteit juist nu van missionaire inzet. Waarden die hij 
aanreikt als een handvat van christenen om juist nu met 
deze uitdagingen aan de slag te gaan in parochies en 
kloosters. 

Dit bovenstaande stond in de concept-nieuwsbrief waar 
we mee bezig waren toen plots het aantal coronamel-
dingen weer begon te stijgen en er weer maatregelen 
van kracht werden die onze bewegingsvrijheid opnieuw 
beperken. We waren volop aan het plannen met de 
contactgroepen om alle kerken weer op te starten en 
bij het begin van de advent alle kerken weer te openen. 
Maar het tegendeel is werkelijkheid te worden. Maatre-
gelen worden aangescherpt en zelfs kerstavond vieren 
we in een gesloten kerk via de livestream. We hadden 
gehoopt dat het dit jaar anders zou zijn. En tegelijk 
moeten we hoop houden en zorg dragen, ook in deze 
donkere en duistere dagen. 

De evangelist Johannes schrijft zijn versie van het 
Kerstevangelie: “Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” (Joh. 
1,5) Het licht dat God is, het licht van de waarheid, kan 
miskend worden, zelfs ontkend worden, maar kan nooit 
worden gedoofd. 

Duisternis is de afwezigheid van licht, ze bestaat 
niet meer als het licht verschijnt. Hoe donker ook de 
duisternis is, als er maar een glimp van licht is, kan 
het licht niet ongezien blijven. De geboorte van het 
Kerstkind is voor ons dat licht, dat hoop en vertrouwen 
geeft, zelfs in deze donkere tijden in onze wereld en 
samenleving, die geteisterd wordt door het Covid-virus. 
Des te meer kan Kerstmis dit jaar ons vertrouwen en 
hoop bieden, wetend dat er een licht schijnt. Als gelo-
vige mensen moeten wij een licht zijn voor de wereld 

Woord van de pastoor

en ons niet laten overwinnen door duisternis en donkere 
tijdingen. In de komst van het Kerstkind mogen wij 
delen in de overwinning van het licht dat de duisternis 
verdrijft. 

Hoewel onze vleugels geboeid blijven, zien we opnieuw 
uit naar het feest van Kerstmis. Juist in deze donkere 
dagen, juist op het moment dat van ons weer inzet en 
zorgzaamheid voor en met elkaar wordt gevraagd en 
we weer zaken moeten laten of niet kunnen, mogen we 
uitzien naar het Licht. De kaarsen van de Adventskrans 
verdrijven beetje bij beetje weer de duisternis. De 
verlichte kerstbomen in onze huizen en de feestverlich-
ting in onze straten stralen volop. Ze zijn het teken dat 
we uit mogen zien naar het Licht van Kerstmis dat onze 
harten en leven verlicht, dat in onze toekomst straalt. 
We zien er naar uit dat onze geboeide vleugels zich 
spoedig weer uit mogen spreiden. 

Namens bestuur en pastoraal team wens ik u een Zalig 
Kerstfeest! 

Vicaris Theo Lamers 
pastoor parochie H. Martinus 

Pastoor Theo Lamers

Bisschop de Korte
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Een boek met grote invloed 
Iedereen die leest, kent boeken die eruit springen. 
Boeken zelfs die van wezenlijke invloed zijn geweest 
voor het gehele verdere leven. Voor mij persoonlijk is 
dat een boek dat ik las als jong geschiedenisstudent, 
nu bijna 50 jaar geleden. Het gaat om een boek van 
de Franse katholieke historicus Paul Hazard. In verta-
ling luidt de titel: ‘De crisis van het Europese bewust-
zijn’. 

Hazard neemt de lezer mee naar intellectuele kringen 
in Europa rond 1700. Zij verwerken nieuwe feiten die 
bekend zijn geworden. Gegevens die hun wereldbeeld 
ineen doen storten. Data die het Europese bewustzijn 
op de fundamenten doen wankelen. Ik noem de ver-
slagen van ontdekkingsreizigers, die culturen hadden 
bezocht die ouder waren dan de Bijbelse culturen. 

Maar ook de resultaten van het onderzoek van het 
heelal. Astronomen hadden ontdekt dat niet de zon 
rond de aarde draaide, maar de aarde rond de zon. 
Daarmee was de aarde uit het centrum van het toen-
malige heelal gestoten. 

U kunt zich de crisis in de beleving van de werkelijk-
heid voorstellen. Gevoelens van vervreemding en 
thuisloosheid waren het gevolg. Voor sommigen leidde 
dat tot een geloofscrisis. Maar voor de meeste intel-
lectuelen bleef het Godsgeloof overeind. Weliswaar 
minder christelijk ingevuld als daarvoor maar het 
geloof in een goddelijke werkelijkheid bleef. En de 
basis daarvan vormde de notie van verwondering. 
Bestaande overtuigingen werden door nieuwe feiten 
vergruisd. Maar de verwondering om het bestaan bleef 
overeind. 

De wetenschappelijke ontdekkingen van astrono-
men gingen ook na 1700 door. Ons begrip van tijd en 
ruimte is de laatste eeuwen geëxplodeerd. Ik heb een 
Engelse gezinsbijbel uit de 19de eeuw. Bij Genesis 1 
staat 4004 voor Christus. Inmiddels gaan astronomen 
uit van een Big Bang bijna 14 miljard jaar geleden. En 
het heliocentrisme, de zon als centrum, is inmiddels 
vervangen door de gedachte van een uitdijend heelal. 
De werkelijkheid is miljarden jaren oud en vele mil-
joenen lichtjaren ruim. 

Twee paleizen 
Maar ook nu blijven topastronomen zich verwonde-
ren. Een van hen is Heino Falcke. In 2019 werd hij, 
als astronoom verbonden aan de Radbouduniversiteit 
te Nijmegen, bekend door het fotograferen van een 
zwart gat. De foto was wereldwijd een sensatie. 

Afgelopen zomer las ik een interview met Falcke. 
Hij is niet alleen een vooraanstaand astronoom maar 
heeft ook preekbevoegdheid in een Lutherse gemeen-
te in Duitsland. Hij had als 14-jarige een bijzondere 
religieuze ervaring en sindsdien is hij er vast van 

overtuigd dat God liefde is. Zonder zijn geloof zou het 
heelal indrukwekkend zijn maar ook bedreigend en 
leeg. 

Hij maakt in het interview een prachtige opmerking 
die helemaal past bij deze kerstboodschap. Falcke 
zegt: Het heelal en de stal, dat zijn de twee paleizen 
van God. Prachtige woorden van de astronoom, die de 
scheppende God ervaart in ons uitdijende heelal. 

God heeft als ene paleis het heelal, dat laat zien 
hoe onvoorstelbaar groot en overweldigend Hij is als 
Schepper. Maar de christen Falcke gelooft ook dat God 
ons in Christus heeft opgezocht. Vandaar de stal als 
Gods tweede paleis. Christus is immers geboren in een 
eenvoudige stal omdat er voor Hem geen plek was in 
de herberg. Wij gaan het met het komende kerstfeest 
opnieuw vieren. 

Voor Falcke gaan christelijk geloof en astronomie goed 
samen. Hij is niet bang voor de wetenschap. Integen-
deel, de verwondering om het immense heelal maakt 
zijn geloof juist sterker en groter. Voor Falcke is God 
overal en Hij doordringt en omarmt ons. 

Alle verstand te boven 

Broeders en zusters, 
Heino Falcke is niet de enige topwetenschapper die de 
beoefening van de wetenschap goed kan combineren 
met zijn geloof in Christus. Afgelopen jaar publiceerde 
Cees Dekker een boek onder de titel ‘Alle verstand te 
boven’. 

Dekker, zelf hoogleraar aan de universiteit van Delft, 
laat 22 collegae aan het woord. Allemaal veelbelo-
vende academici die op hun terrein van wetenschap 
hun sporen hebben verdiend. Zij geven autobiogra-
fische schetsen en vertellen hoe zij kerk op zondag 
en universiteit op maandag kunnen combineren. Wij 
horen hoe zij hun zoektocht naar God gestalte hebben 
gegeven. En beschrijven ook hoe zij uiteindelijk zijn 
gevonden door God zelf. Wij horen mooie verhalen van 
academici, elk van hen op weg met God. 

De titel van het boek ‘Alle verstand te boven’ is een 
citaat uit de brief van de apostel Paulus aan de chris-
tenen van Filippi (4,7). De apostel spreekt over een 
vrede die alle verstand te boven gaat. Elk van de 22 
levensverhalen verhaalt van die goddelijke vrede. 

Als een donkere spiegel 
Dit jaar verscheen ook de Nederlandse vertaling van 
het boeiende boek ‘Through a glass darkly’ geschreven 
door de Britse hoogleraar Alister McGrath. Ook de titel 
van dit boek ‘Als door een donkere spiegel’ komt uit 
een brief van de apostel Paulus en wel 1 Korinthe 13. 
McGrath neemt als jonge man afstand van zijn chris-
telijke opvoeding en noemt zich lange tijd atheïst en 
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marxist. Maar vanaf de jaren zeventig veranderen 
zijn denkbeelden. Hij is teleurgesteld in het reëel 
bestaande socialisme in Oost-Europa. En langzaam 
glipt God weer in zijn leven. Letterlijk schrijft hij: Ik 
spoelde aan op een eiland van geloof. 

Hij promoveert als chemicus maar zijn ontdekkings-
tocht naar God neemt hem steeds meer in beslag. In 
Oxford gaat hij ook theologie studeren en het komt 
tot een tweede promotie. 

Hij heeft zo, naar eigen zeggen, twee bergen beklom-
men: die van de natuurwetenschap én die van de 
theologie. 
Hij komt meer en meer tot de overtuiging dat een 
mens nooit volkomen autonoom is. De mens is geen 
meester van zijn eigen lot. Juist in deze coronapande-
mie ervaren wij dat allemaal aan den lijve. 

Integendeel: wij moeten ons verzoenen met onzeker-
heid zonder erdoor overweldigd te worden. Want een 
mens mag vertrouwen op Gods trouw. Met een bekend 
beeld, van de katholieke priester Henri Nouwen, uit 
de wereld van de trapeze in het circus: geloven vraagt 
om een sprong. Als mens mag je springen. God is de 
vanger. Zo wordt iedere sprong een salto vitale, een 
levenssprong. 

De werkelijkheid waarin wij leven is complex en onze 
kennis blijft altijd voorlopig en onvolkomen. Maar 
wij mogen vertrouwen dat, als wij de sprong van 
het geloof maken, God ons zal opvangen. McGrath 
ziet, evenals Heino Falcke, geen tegenstelling tussen 
natuurwetenschap en het christelijk geloof. Wij zijn 
immers mensen met een beperkt vermogen om te zien 
en te begrijpen. Gelovig nadenken over de werke-
lijkheid geeft ons kennis of misschien beter gezegd 
wijsheid. Geloof rust ons toe om zinvol te leven in een 
gecompliceerde wereld. En datzelfde geloof helpt ons 
om te gaan met lijden en de kwetsbaarheid van ons 
bestaan. 

Wij zien op onze aardse tocht, en dan komt de ti-
tel van het boek genomen uit 1 Korinthe 13 weer 
in beeld, in een donkere spiegel. De wereld en de 
kosmos blijven raadselachtig en verwonderen ons. Het 
is goed om Paulus nog wat langer aan het woord te 
laten. 

De apostel schrijft: Nu nog zien wij in een spiegel 
onduidelijk. Maar dan zien wij van aangezicht tot 
aangezicht. Of, zoals de vertaling van de NBV 21 luidt: 
Maar straks staan wij oog in oog. Thans ken ik slechts 
ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik 
gekend ben. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, 
de grote drie, maar de liefde is de grootste. 

Tot slot 
Beste broeders en zusters, binnenkort vieren wij weer 

het geboortefeest van Jezus. God is in Hem bij ons 
gekomen. Met de woorden van Heino Falcke: een stal 
werd zijn paleis. Kerstmis is voor ons christenen bij 
uitstek het feest van de verwondering. De heilige God 
is te zien in een mensenkind. Teken van Gods solidari-
teit en nabijheid. Teken van onvoorwaardelijke liefde; 
van trouw tot over de dood heen. Deze wereld en 
ieder schepsel gaan God ter harte. 

Laten wij ook dit Kerstfeest Christus in ons eigen le-
ven verwelkomen. Hem eer brengen met geloof, hoop 
en liefde. En, zo hebben wij gehoord, beseffen dat de 
liefde van deze deugden de grootste is. 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Gebed rond 
het nieuwe jaar

Goede Vader, 
in deze dagen kijken wij om 

en maken de balans op. 
Het afgelopen Jaar was vol licht en donker. 

Hoor onze dank voor uw goede gaven, 
wees hen nabij die een groot verlies moeten 

verwerken. 

Wij blikken ook vooruit. 
Het nieuwe jaar ligt voor 

nog bijna helemaal oningevuld. 
Wil bij ons zijn met uw zegen. 

Doe ons vertrouwen op uw trouw, 
vergezel ons Heer, ook in het nieuwejaar. 

Geef ons innerlijke rust en overgave 
Wij vragen U dat door Christus onze Heer. Amen. 

+ Gerard de Korte 
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch 
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Het jaar 2021 loopt weer ten einde, 
Kerstmis en Oud en Nieuw komen er weer aan.
2021 was helaas weer niet een jaar waar 
we in volle tevredenheid op kunnen terugzien.
De vaccinaties voor covid-19 hebben veel goeds 
gebracht maar nog niet de situatie waar we onze hoop 
op hadden gevestigd. Op vele plaatsen in de wereld is 
nog steeds oorlog en op andere plaatsen wordt de wereldvrede 
sterk bedreigd. Het milieu en het klimaat staan nog steeds onder grote druk. 
Er wordt gejuicht om de gunstige financiële situatie waarin we ons bevinden 
maar velen onder ons zijn desondanks nog in financiële nood en lijden onder 
armoede en eenzaamheid. Kerst kan weer niet gevierd worden zoals we het 
vanouds gewend waren. Geen mooie gezamenlijke vieringen in de kerken 
en thuis slechts in klein gezelschap. Maar toch geven we de moed niet op. 
De essentie van Kerstmis blijft onveranderd: we vieren de geboorte van het 
Kind, onze verlosser Jezus Christus. Hij is en blijft de oplossing voor al onze 
problemen. Het blijft zo een feest van hoop, vrede en licht in donkere 
tijden. Laten we proberen om ondanks alle beperkingen er toch gezellige 
dagen van te maken in huiselijke kring. En laten we de toekomst ondanks 
alle zorgelijke situaties waarin we ons bevinden positief tegemoet zien.

Het parochiebestuur en de pastores danken iedereen die zich dit jaar op 
welke manier dan ook heeft ingezet voor onze parochie en wenst u en uw 
dierbaren een Zalig Kerstfeest, een gezellige jaarwisseling en een gelukkig 
en gezond 2022.
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Maatregelen viering

Op 1 december zijn de kerkelijke maatregelen door de 
bisschoppen aangescherpt. Dit betekent dat naast de 
anderhalve meter maatregel, het mondkapje met bewe-
gingen in de kerk, er geen diensten zullen zijn tussen 17 
uur en 05 uur. Daarnaast vragen we als parochie om uw 
handen te ontsmetten bij binnenkomst. De communie zal 
uitgereikt worden met scherm of mondkapje en pincet. 

Livestream

Alle geplande diensten vanuit de Martinuskerk wor-
den via de live-stream uitgezonden. Voor zondagen 
en bijzondere vieringen is er een “stream-team” 
van vrijwilligers, die zorgen dat er meer afwisselende 
beelden uitgezonden worden. De vieringen kunt u 
volgen of terug kijken via de website van de parochie 
www.martinuscuijk.nl. Onderaan op de website is een 
speciale knop verschenen waarmee u rechtstreeks 
doorlinkt naar onze stream-pagina. U kunt er ook 
vieringen terugkijken! 

Doordeweekse vieringen

Martinuskerk Cuijk 
Maandag tot en met zondag 10.00 uur Eucharistieviering. 
Op vrijdag van 9.30 uur tot 10 uur aanbidding. 
In verband met de maatregelen vervalt voorlopig de 
zaterdagvond mis van 19 uur en de aanbidding op de 
eerste vrijdag van de maand om 19 uur. 

Vieringen Linden 

Op zondag 2 januari en zondag 16 januari is er in de kerk 
van Linden om 10 uur een dienst van woord en bezinning. 

Vieringen Kerstmis

Martinuskerk Cuijk Kerstavond 
Op kerstavond kunnen er vanwege de maatregelen 
helaas geen publieke diensten plaatsvinden. Om 20 
uur ’s avonds zal er een besloten viering van de Kerst-
nacht zijn, m.m.v. Vivace. Deze viering is te volgen of 
terug te kijken op de livestream van de parochie via 
www.martinuscuijk.nl. 

Eerste Kerstdag, 25 december 
hoogfeest geboorte van de Heer 
9.30 uur, Herdertjesmis m.m.v. Jeugdkoor, gezinsviering 
11 uur, Dagmis m.m.v. cantores 

Tweede Kerstdag, 26 december 
feest H. Familie 
11.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen 

Voor bovenstaande vieringen van Kerstmis is reser-
veren verplicht! 
Dit kan via de website van de parochie via de knop 
reserveren of met een telefoontje op werkdagen 
naar het parochiekantoor (0485 312 555). Mochten 
de vieringen vol raken, dan zullen er mogelijk extra 
vieringen ingepland worden. U kunt dat zien op de 
reserveringssite en op de website van de parochie.

Liturgische kalender 

vr 24 dec Kerstavond, hoogfeest geboorte van de Heer 
za 25 dec Eerste Kerstdag, hoogfeest geboorte van de Heer
zo 26 dec feest H. Familie 
ma 27 dec feest H. Johannes evangelist 
di 28 dec feest HH. Onnozele Kinderen 
za 1 jan hoogfeest H. Maria, Moeder van God 
zo 2 jan hoogfeest Openbaring van de Heer, Driekoningen
zo 9 jan feest Doop van de Heer 
vr 14 jan ged. Zalige Petrus Donders, priester 
zo 16 jan Tweede Zondag door het Jaar 
ma 17 jan ged. H. Antonius, abt 
vr 21 jan ged. H. Agnes, maagd en martelares 
zo 23 jan Derde Zondag door het Jaar 
ma 24 jan ged. H. Franciscus van Sales, bisschop en 
 kerkleraar 
di 24 jan Feest bekering van de H. Paulus 
wo 26 jan ged. HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 
vr 28 jan ged. H. Thomas van Aquino, priester en 
 kerkleraar 
zo 30 jan Vierde Zondag door het Jaar 
ma 31 jan ged. H. Johannes (Don) Bosco, priester 
wo 2 feb feest Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis 
do 3 feb ged. H. Blasius, bisschop en martelaar 
za 5 feb ged. H. Agatha, maagd en martelares 
zo 6 feb Vijfde Zondag door het Jaar 
do 10 feb ged. H. Scholastica, maagd 
vr 11 feb ged. Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
zo 13 feb Zesde Zondag door het Jaar 
ma 14 feb feest HH. Cyrillus en Methodius, patronen van 
 Europa 
zo 20 feb Zevende Zondag door het Jaar 
di 22 feb Feest Petrus’ stoel 
zo 27 feb Achtste Zondag door het Jaar 
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Door de bestaande maatregelen is het niet mogelijk 
om al onze kerken te openen voor kerststalbezoek. 
Daarom worden dit jaar door de koster van de Mar-
tinuskerk en diverse vrijwilligers opnieuw de kerst-
stallen uit de geloofsgemeenschappen opgebouwd in 
de Martinuskerk. Tenminste 9(!) kerststallen zullen 
te zien zijn. De kerk zal van binnen en buiten door 
YourFX weer sfeervol verlicht worden. 

De kerk is speciaal geopend vanaf Eerste Kerstdag tot 
en met 2 januari van 13 uur tot 17 uur. 

In de kerk zal een verplichte looproute zijn en vragen 
we u om uw mondkapje te dragen en de anderhalve 
meter in acht te nemen! Van 3 tot en met 9 januari is 
de kerk te bezoeken rond de viering van 10 uur. 

De kerk van Linden is op eerste en tweede kerstdag 
geopend van 14 tot 16 uur voor het bezoeken van de 
kerststal, die door de gilde is opgebouwd.

U bent van harte welkom! 

Kerststal bezoek

Lichtend vuur dat nooit 
meer dooft 

Driekoningen - Epifania 
Domini 

In de speelse ernst van de liturgie hebben we een 
lange reis afgelegd 
en zijn we er bijna: 

we staan op de drempel van de Epifania Domini, 
waarbij God in de wereld verschijnt 

als een lichtend vuur dat nooit meer dooft. 

We zijn genaderd tot die ontmoeting 
die onuitsprekelijk is 

en ons leven kan veranderen, 
en ons langs een andere weg naar huis 

doet teruggaan. 

Maar we zijn er nog niet. 

We worden uitgenodigd 
de laatste stappen te zetten 
en onze gaven aan te dragen, 

het goud van onze liefde, 
de wierook van ons gebed en 

de mirre van onze pijn. 

Kom en breng hulde aan Hem 
die ons leven bewaart 

en het land zegent met kiemkracht en vruchtbaar-
heid. 

ANGELA HOLLEBOOM 
Abdis Sint-Josephsberg, 

klooster van de Clarissen in Megen 

Dit jaar wordt de nachtmis van Kerstmis rechtstreeks 
uitgezonden door de KRO-televisie. Een bijzondere 
uitzending omdat Eurovisie deze overneemt en ook 
uitzendt. Hierin lag een eerste aanknopingspunt voor 
het kerststalthema voor 2021: ‘Kind dat volkeren 
verbindt’. Verspreid over Europa zijn wij in de Bos-
sche kathedraal met velen verbonden. Het is het Kind 
van Betlehem, Gods mensgeworden Zoon, die ons met 
elkaar verbindt in de heilige kerstnacht. 
Daarnaast is ook een thema uit het Jozefjaar in de 
kerststal zichtbaar: Jozef als bruggenbouwer. 
De Kerststal is te bezoeken tot en met 6 februari 2022 
en zeker de moeite waard! Hiervoor dient u echter 

Kerststal Sint Jan

wel te reserveren en bij binnenkomst is een QR code 
verplicht. Meer informatie en reserveren: https://
www.kerststal-sint-jan.nl/  
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Herdenken… 
In de afgelopen maanden zijn 2 leden van onze parochiegemeenschap overleden die een bijzondere betekenis 

en inzet hebben voor onze parochie en onze geloofsgemeenschappen. 
 

In St. Agatha is Peter Hendriks overleden. 
Hij was lid van het voormalige bestuur van de parochie H. Agatha, lid van de contactgroep en hij heeft zich 

op velerlei wijze ingezet voor de geloofsgemeenschap H. Agatha en de parochie H. Martinus. 

In Linden is pastor Piet Vermeeren overleden. 
Vele jaren is hij pastoor geweest van de parochie H. Lambertus te Linden en 

na zijn emeritaat is hij betrokken gebleven bij de geloofsgemeenschap. 

In het volgende nummer zullen we uitgebreider stil staan bij hun overlijden. 

VierKerstmis.nl nu online: oproep om Kerstmis 
te vieren ook al gelden opnieuw coronamaatregelen 

Op vrijdag 26 november is net voor het begin van de 
Advent de website VierKerstmis.nl online gegaan. Deze 
website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen 
om iedereen op te roepen Kerstmis te vieren, als het kan 
bij (een van) de vieringen in de eigen kerk, maar als daar 
geen plek is in verband met coronamaatregelen, ook 
thuis. Meevieren kan dan bijvoorbeeld via de livestream 
van een parochie of met de mis op NPO2. 
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen 
vieren van Kerstmis en wil ook in 2021 mensen helpen om 
de site van de eigen parochie te vinden. Op die paro-
chiesite kunnen bezoekers op het vieringenrooster kijken 
waar en wanneer de vieringen zijn en of er eventueel 
nog beperkingen of maatregelen gelden om aanwezig te 
kunnen zijn. 

Downloads bij de vieringen 
De website is net voor het begin van de Advent online 
gegaan en biedt voor alle zondagen van de Advent en 
Kerstmis via een link een speciaal boekje in de vorm van 
een download. Deze boekjes helpen om thuis mee te 
kunnen vieren als het in verband met corona niet moge-
lijk is om naar de kerk te gaan. Deze downloads worden 
verzorgd door de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) en 
bevatten onder meer de lezingen maar ook gebeden voor 

VierKerstmis.nl

de betreffende zondag. 
Voor kinderen is op VierKerstmis.nl een doeboekje te 
vinden met onder meer tips om te knutselen, te puzzelen 
en een recept voor kerstkransjes. Ook zijn er speciale 
VierKerstmis-kerstkaarten, geschikt om te laten drukken, 
maar ook in een variant om zelf te printen en zo klaar 
te maken voor verzending naar familie, vrienden of naar 
iemand in de eigen omgeving die blij zou worden van een 
mooi kaartje in de kersttijd. De Advent is van oudsher 
een periode om te delen met diegenen die minder heb-
ben en vandaar ook de link op Vierkerstmis.nl naar de 
Adventsactie, met de oproep om te geven. 

Ga naar VierKerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis! 
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Er is behoefte aan Kerst-Mensen
De schepping houdt haar adem even in. Er staat iets 
groots te gebeuren. Naar deze adembenemende 
gebeurtenis heeft de wereld eeuwenlang verlangend 
uitgezien. De eersten die het goede nieuws van de 
kerstnacht te horen krijgen, zijn niet de groten en 
machtigen, maar wel een stel zwakke en onaanzien-
lijke mensen, herders die in het open veld de wacht 
houden. ‘Vandaag is in de stad van David voor jullie 
een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit 
zal voor jullie een teken zijn: jullie zullen een pasge-
boren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt’. Deze boodschap aan de herders bete-
kent dat in dit kind God aan het werk is. Het gaat niet 
zomaar om een kind, maar om de werkelijkheid die 
in dat kind verscholen zit. Het gaat om nieuw leven 
dat in ons kan groeien en openbloeien. Met Kerstmis is 
onze God te zien en te horen, te voelen en te ervaren 
als wij Hem in ons leven laten gebeuren. 

federatie St.-Andries-St.-Michiels – Brugge 

Kerst-Mensen

Kerstfeest… 
Het is…. 

Het KINDJE laten geboren worden in een stal, 
Feest vieren, eenvoudig en sober, 
Denkend aan al die kleine mensen, 

ook hier vlakbij ons. 

Kerstfeest…. Het is…. 
- als JOZEF EN MARIA - 

zorgend willen leven voor de mensen 
die onze liefde het meest nodig hebben. 

Kerstfeest …. Het is…. 
- als HERDERS- 

de handen vol hebben om te geven, 
gratis, zo maar voor niets 

kunnen bidden en zingen met open handen. 

Kerstfeest …. Het is ……. 
Een ENGEL voor een mens worden ; 

De droom van God over deze wereld: 
De VREDE zelf proberen waar te maken . 

Kerstfeest …. Het is…. 
Als de WIJZEN uit het verre oosten 

die het kindje hun geschenken gaven, 
en toch weten dat het nooit rijk zal worden 

want alles wat God heeft, 
Schenkt Hij weer weg aan de anderen. 

(Bron: onbekend) 

Maria
Moeder van alle mensen 

1 januari, 
Maria, moeder Gods 

Met namen eeuwenlang bekleed 
gehuldigd langs de wegen,  

in wisseling van hoop en leed  
en wat gij van ons allen weet  

gesproken of verzwegen. 

Gij zijt de Moeder van altijd,  
ons mateloos genegen,  

een nieuwe naam voor tederheid  
en voor wie aan de wereld lijdt,  

een teken en een zegen. 

Gij die ons aanziet van de overzij 
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij. 

Jan Veulemans 
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Parochiestatistiek

Han Maassen
Anny Baltussen – van Zummeren
Peter Hendriks
Mia Thomassen – Cornelissen
Jan Janssen
Elias Ohoilulin
Br. Ambrosius Dobbelaar
Cor Jacobs
Br. Jozef van Kester
Pater Piet Vermeeren
Claar Weijers - Werts

Uitvaart

Ons gebed wordt ge-
vraagd voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen in 
kleine kring afscheid 
genomen in de kerk of in 
het crematorium:

Yaira Londar
Lou Hijl
Lenna Peters
Benjamin Ancion

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: 

Doop

Een koning had twee zonen. 
Toen hij oud werd, wilde hij een van hen tot zijn opvolger aanstellen. 

Hij verzamelde de wijzen van zijn land en riep zijn beide zonen tot zich. Aan ieder van hen geef hij 
vijf zilverstukken en zei: “Je hebt tijd tot vanavond. Jullie moeten voor dit

geld de zaal in ons kasteel vullen. Waarmee, dat is je eigen zaak.” 

De wijzen zeiden: “Dat is een goede opgave”.
De oudste zoon ging heen en kwam langs een akker, waar de arbeiders bezig waren om suikerriet te oogsten 

en in een molen uit te persen. Het uitgeperste suikerriet lag nutteloos verspreid. 
Hij dacht: “Dat is een goede gelegenheid om met dit nutteloze spul de zaal van mijn vader te vullen”. 

Hij sprak dit af met de opzichter van de arbeiders en zij zwoegden tot in de late namiddag 
om het uitgeperste suikerriet in de zaal te brengen. Toen deze vol was, ging hij naar zijn vader en zei: 

“Ik heb uw taak volbracht. U hoeft niet meer te wachten op mijn broer. Maak mij tot uw opvolger.”
De vader antwoordde: “Het is nog geen avond. Ik zal wachten.” Kort daarna kwam ook de jongste zoon. Hij 

vroeg dat men het uitgeperste suikerriet weer uit de zaal zou wegnemen. Zo gebeurde het. 
Toen stelde hij midden in de zaal een kaars en stak deze aan. Haar schijnsel vulde de zaal tot 

in de laatste hoeken. De vader zei: “Jij zult mijn opvolger zijn. Je broer heeft vijf zilvermunten uitgegeven 
om de zaal met nutteloze rommel te vullen. Jij hebt niet eens een zilvermunt nodig gehad en 
hebt deze met licht vervuld. Jij hebt het met datgene gevuld, wat de mensen nodig hebben.”

Handelen wij mensen niet vaak net zo als de oudste zoon in het verhaal en doen alle denkbare moeite om ons 
leven met alle mogelijke en onmogelijke dingen te vullen? Is onze eigen zaal niet vaak vol met stro, met nut-

teloze en onwezenlijke dingen –opgevuld, maar niet –vervuld met licht?

Het Kerstfeest nodigt ons ieder jaar uit om net als de jongste zoon in het Filipijnse verhaal ons
leven door het Licht te laten vervullen, namelijk door Christus, het Licht van de wereld.


