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Terwijl op facebook en in apps allerlei verhalen de 
ronde doen over hoe je de kerststal corona-proof kunt 
inrichten, dringt langzaam het besef door hoe anders 
Kerstmis 2020 zal zijn.
Meteen aan het begin van de corona-crisis waren de 
kerken gesloten met Pasen en waren we vol goede 
moed dat na de zomer alles wel weer “gewoon” zou 
zijn. Hoe anders is de werkelijkheid. Kerstmis 2020 
zullen we als parochie vooral achter gesloten deuren 
vieren. De vieringen van Kerst zijn enkel mogelijk op 
reservering vanwege het maximum van 30 personen dat 
uit veiligheid gehanteerd moet worden. Gelukkig heb-
ben we sinds kort de mogelijkheid van een live-stream. 
Zo kunt u op afstand toch met ons meevieren en mogen 
we ons toch bijzonder verbonden weten met elkaar.

Die verbondenheid drukken we ook uit in de kerststal-
len die vanuit de diverse geloofsgemeenschappen in 
de Martinuskerk worden opgebouwd en waarvoor we 
de kerk in de middagen zullen openen. Het is allemaal 
vreemd en anders dan we gewenst hadden. Tegelijk kan 
het ons ook dichter bij de kern van het kerstverhaal 
brengen. Natuurlijk, verbondenheid en gezelligheid 
horen bij Kerstmis. Maar dit jaar kunnen we wellicht 
nog meer stil staan bij dat Kindje dat op een vreemde 
plaats werd geboren in een stal, liggend in een voer-
bak. Alleen, enkel met zijn ouders. 
Toch is het dit Kind dat hoop brengt, in alle vervlogen 
eeuwen, maar ook vandaag. Het is dit Kind dat ons 
moed geeft om vol te houden, om zorg te dragen voor 
elkaar, zoals ook Hij zorg heeft gedragen voor zijn 
medemens. 

Het is dit Kind, Zoon van God, dat ons verbindt over 
grenzen heen. Waar wij nu in dit jaar maar in kleine 
kring Kerst kunnen vieren, mogen we samen en verbon-
den de geboorte vieren van Hem die de profeet Jesaja 
noemt: ‘Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, 
Eeuwige Vader, Vredevorst’.
Ieder jaar opnieuw vieren miljarden christenen over de 
hele wereld Zijn geboorte en vinden bij Hem troost, 
steun, moed, bevrijding, verbondenheid en liefde. Dit 
jaar mogen we dat heel speciaal ervaren. Het mag 
ons extra verbinden door onze zorg en aandacht voor 
elkaar in deze moeilijke en vervreemdende periode.

Laten we bij Hem thuiskomen en de moed vinden om 
Kerstmis te vieren. Dat de geboorte van dit Kind ook 
ons opnieuw levenskracht mag geven.
Op afstand met u verbonden, wens ik u een Zalig kerst-
feest.

mgr. Theo Lamers,
pastoor

Kerstmis Vieringen

Onze bisschoppen hebben met pijn in het hart moe-
ten besluiten dat Kerstmis slechts in kleine kring in 
onze kerk gevierd kan worden. De kerstdagen zullen 
daarom in beslotenheid plaatsvinden en op reserve-
ring. Mocht er dan nog plaatsen over zijn, dan zal 
deze worden vrijgegeven via de reserveringsite. 

U kunt wel onze vieringen live volgen via de website. 
Deze vieringen worden live uitgezonden op:

Kerstavond
donderdag 24 december

19.00 uur Gezinsviering met jeugdkoor 
21.00 uur Nachtmis met Cantor en organist
23.00 uur Nachtmis met Cantor en organist 

Eerste kerstdag
vrijdag 25 december

9.00 uur Dageraadsmis
11.00 uur Dagmis met ensemble Gaudete in Domino

Tweede kerstdag
zaterdag 26 december H. Stefanus

10.00 uur Mis met orgelspel, eucharistieviering

Hoogfeest H. Familie
zondag 27 december

10.00 uur Cantor en organist

Oudjaar
donderdag 31 december

10.00 uur Stille mis
19.00 uur Mis met cantor en organist

Nieuwjaar, Maria, koningin van de vrede
vrijdag 1 januari

10.00 uur Cantor en organist, eucharistieviering

Verder is er de dagelijkse mis om 10.00 uur.
Op zaterdag is er een 
extra viering om 
19.00 uur.

Reserveren voor de 
weekenden is nood-
zakelijk!

Alle vieringen kunt 
u volgen op onze 
livestream via de 
website 
www.martinuscuijk.nl.
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De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit 
om Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar alles anders 
door Covid-19. Ga naar de website van uw eigen 
parochie om te kijken of u bij een van de vieringen 
kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn alle plek-
ken al gereserveerd, vier dan Kerstmis thuis, via de 
livestream van uw parochie, of voor televisie bij KRO-
NCRV op NPO2. Kerstmis is te belangrijk om het niet 
te vieren. U vindt op deze speciale website van de bis-
schoppen handige links en downloads die u helpen om 
Kerstmis ook thuis te kunnen vieren. Doe mee, Vier 
Kerstmis! www.vierkerstmis.nl

Ook het bisdom heeft een eigen kerstsite: 
www.bisdomdenbosch.nl/vier-kerstmis-in-het-bis-
dom-van-s-hertogenbosch. Deze site, die in ontwik-
keling is, zal informatie geven over vieringen in de 
kathedraal en diverse livestreams van ons bisdom.

Vierkerstmis.nl

Kerstmis
Als je ooit op zoek naar leven, een plek vindt 

waar mensen -godvergeten, ongeweten-
elkaar dragen,weet dan, dit is Bethlehem

vandaag.

Als je ooit een samenleven mag ervaren
waar de stomgemaakte stem krijgt

en de blinde uitzicht,
waar de kleingehouden mens

wordt grootgemaakt en de verslaafde vrij,
weet dan:hier ontspringt een roos,

vandaag.

Als je ooit een mens ontmoet
die zich oefent in rechtvaardigheid,

en die vrede maakt tot tweede natuur,
zeg dan maar: hier komt iets van God tot leven.

bron: onbekend

Met de kerstdagen in het vooruitzicht, heeft het parochie-
bestuur zich gebogen over een bijna onmogelijke opgave: 
hoe gaan we onze parochianen de kans bieden om naar een 
kerstviering te gaan? 
Met een maximum van 30 personen per viering is dit 
nagenoeg ondoenlijk. In de media zien we berichten dat 
kerken besluiten met Kerst niet open te gaan, om zo 
discussies aan de deur te voorkomen. Dit willen we ook 
voorkomen en toch kiezen we er voor om met inachtne-
ming van de coronamaatregelen zoveel mogelijk mensen 
in de gelegenheid te stellen diensten te bezoeken of in de 
gelegenheid te stellen “live” diensten te kunnen volgen.  

Daartoe hebben we in november reeds het besluit geno-
men om camera’s in de Martinuskerk te plaatsen, zodat we 
via een livestream de vieringen op het internet kunnen 
uitzenden. Hiermee denken wij een hele grote groep paro-
chianen te kunnen bereiken. 
Daarnaast zijn er parochianen die zeker met Kerst naar de 
kerk willen komen… dit wordt heel lastig. 

Om dit in goeie banen te leiden hebben we het volgende 
besluit genomen: 
Let wel: voor alle vieringen is reservering vooraf ver-
plicht. 

Op Kerstavond zijn er 3 vieringen: 
19.00 uur een gezinsviering (hiervoor kunt u niet reserve-
ren) 
21.00 uur een kerstviering speciaal voor de vrijwilligers 
van onze parochie 
23.00 uur een nachtmis voor parochianen. 

Op 1e kerstdag zijn er 2 vieringen: 
9.00 uur voor parochianen 
11.00 uur speciaal voor vrijwilligers van onze parochie. 

Op 2e kerstdag en zondag 27 december is de viering om 
10.00 uur. Deze vieringen zijn voor iedereen toegankelijk, 
mits voorzien van een plaatsbewijs. Deze plaatsbewijzen 
kunt u via de website op de gebruikelijke wijze reserveren. 
https://martinuscuijk.nl/nieuws_reader.aspx?nieuwsId=378 

Om zo eerlijk mogelijk om te gaan met de zeer beperkte 
plaatsen per viering, maximaal 30 personen, hebben we 
de volgende procedure: 
- parochianen en vrijwilligers kunnen zich inschrijven 
tot en met zondag 20 december a.s., dit kan UITSLUI-
TEND per mail (kerst2020@martinuscuijk.nl) of schrif-
telijk in de brievenbus van het parochiecentrum (Kerk-
straat 10, 5431 DS Cuijk) mét vermelding van adres, 
telefoonnummer en/of email; 
- geef daarbij aan om welke viering het gaat en om 1 of 
2 personen; 

Kerstmisvieringen Martinuskerk

- per gezin maximaal 2 plaatsbewijzen en u kunt voor 
kerstavond en 1e kerstdag maximaal 1 keer per gezin 
inschrijven. 

De inschrijvingen zullen we per viering verzamelen. Op 
21 december a.s. zal onze nieuwe pastor Henk Janssen, 
‘blind’ 30 toegangsplaatsen trekken, zonder enige vorm 
van selectie of voorkeur. We menen dat dit de eerlijkste 
wijze is om plaatsen toe te wijzen. Degenen die hiermee 
een plaatsbewijs verkrijgen worden hierover geïnformeerd.  

Het parochiebestuur 
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Overzicht vieringen en openstelling kerk
Er is iedere dag een viering om 10.00 uur met uitzondering van de kerstdagen.

Er is iedere zaterdag een extra viering om 19.00 uur 
met uitzondering van tweede kerstdag.

Alle vieringen zijn te volgen via de livestream via de website.
Voor alle vieringen rond Kerst en oud en nieuw is reserveren verplicht!

Kerstdagen
Kerstavond

19.00 uur Gezinsviering met Jeugdkoor
21.00 uur Eucharistie met cantor en orgel (voor vrijwilligers)
23.00 uur Eucharistie met cantor en orgel (voor parochianen)

Eerste kerstdag
9.00 uur Dageraadsmis (voor parochianen)

11.00 uur Dagmis met ensemble harmonie (voor vrijwilligers)

Tweede kerstdag
10.00 uur Feest H. Stefanus

Zondag 27 december
10.00 uur H. Familie, eucharistie met cantor en orgel

Donderdag 31 december, oudjaar
10.00 uur H. Sylvester

19.00 uur Oudejaarsviering met cantor en orgel

Vrijdag 1 januari, nieuwjaar
10.00 uur H. Maria, moeder van God

Zondag 3 januari
10.00 uur Driekoningen, eucharistie met cantor en orgel

Zondag 10 januari
10.00 uur Doop van de Heer, eucharistie met cantor en orgel.

Bezoeken kerststal
De kerk is geopend om de kerststallen te bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur

Eerste en Tweede kerstdag, zondag 27 december, vrijdag 1 januari en 
zondag 3 januari.

Hierbij geldt dat er maximaal 30 personen tegelijk in de kerk mogen.
Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Actualiteiten
De meest recente informatie vindt u altijd op www.martinuscuijk.nl! 
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Bedankje van Thamsanqa 

Bedankje van Louise Fourie van Thamsanqa voor de 
donatie die zij mochten ontvangen van de parochie 
Cuijk, opgehaald tijdens de adventsactie van 2019.:

Lieve mensen van de parochie Cuijk

Heel hartelijk bedankt voor jullie vriendelijke en gulle 
donatie.
Ik kan me de opluchting herinneren die we voelden 
toen we de donatie ontvingen en de steun die het ons 
toen bracht. Het kwam op een tijdstip dat we het 
echt konden gebruiken en een deel van de donatie is 
gebruikt voor de algemene zaken van de Thamsanqa 
Cluster Foster Homes. 
Voedsel, vervoer naar de school, schoolschoenen voor 
de jongens en twee nieuwe bedden. Tevens moesten 
we een probleem met het sanitair oplossen.
We hopen dat jullie tevreden zijn met de manier 
waarop we het geld hebben uitgegeven. 
De algemene gang van zaken bij de projecten is een 
enorme uitdaging. Ik denk dat maar weinig mensen 
beseffen welke uitdagingen er mee gepaard gaan.

We sturen onze hartelijke groeten en willen jullie 
oprecht bedanken voor de donatie aan Thamsanqa 
Cluster Foster Homes .

Met hartelijke groeten en blijf alsjeblieft veilig en 
gezond.

Louise en Tia en iedereen van Thamsanqa
Family Restoration Services
A hope and a future for children  

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 
onaanzienlijke 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 pasgeboren kind vinden 
dat in een doek gewikkeld 

in een voederbak ligt’. 

Deze boodschap aan de herders betekent 
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.

Bron: Federatie St.-Andries-St.-Michiels

Gulle gaven

In deze bijzondere en vaak ook zware tijd is het heel 
fijn te merken dat veel van onze parochianen meele-
ven met de parochie. 

Dat werd in de afgelopen weken ook duidelijk door de 
vele gulle gaven die we mochten ontvangen naar aan-
leiding van onze oproep om dit jaar de kerkbijdrage 
niet te vergeten. 
Het bestuur wil iedereen die hieraan heeft bijgedra-
gen heel hartelijk daarvoor bedanken! 

Het voelt goed om ook zo dicht bij elkaar te blijven.
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Kerstmis in Nigeria

Feesten zoals Kerstmis kun je het mooiste beschrijven 
vanuit je kindertijd. Kinderen waarderen deze feesten 
meer dan volwassenen, die vaak worden belast door 
de verantwoordelijkheid rondom het feest. Met Sinter-
klaas in Nederland zitten kinderen altijd vol verwach-
tingen, terwijl de meeste volwassenen zich zorgen 
maken over wat ze nog allemaal voor de kinderen 
moeten doen.

Twee kerstvieringen zijn bijzonder in mijn jeugdher-
innering, niet omdat ze geweldig waren, maar omdat 
ze op de een of andere manier ongewoon waren. De 
eerste was in 1985 en ik herinner me het nog goed 
vanwege de indruk die het op mij maakte. Dat jaar 
verpestte mijn jongere broer onze Kerst. Ik was zeven 
jaar oud en hij zou volgens mijn moeder geboren 
worden in de maand november van dat jaar. Onder-
tussen bereidden wij ons voor om onze Kerst op de 
gebruikelijke manier te vieren. Onze kerstkleding was 
al gekocht, we waren zelfs blij dat we naar het dorp 
zouden reizen met de pasgeboren baby, mijn jongere 
broer. Maar, hij verpestte de Kerst; hij wilde niet ge-
boren worden…. Iedereen maakte zich zorgen en het 
leek erop dat Kerstmis niet door zou gaan. Niet naar 
huis kunnen reizen met kerst in Nigeria is alsof er 
geen Kerstmis is. Als kinderen begrepen wij niet dat 
onze ouders moesten besluiten wat te doen. Dat zij 
moesten beslissen, dat als mijn broer op 20 december 
nog niet geboren was, wij niet naar het dorp zouden 
reizen. Toen mijn vader het vertelde konden wij het 
niet begrijpen. Dat kan niet, niet naar huis reizen voor 
Kerstmis! 

Het waren de saaiste kerstdagen ooit. In Nigeria 
verhuizen de meeste mensen naar de steden voor het 
werk. De dorpen zijn vaak verlaten; meestal blijven 
enkel de boeren en de grootouders achter in de dor-
pen. Van januari tot december wonen de mensen in 
de steden voor zaken en studie. Als je in die tijd naar 
het dorp gaat, zul je het gevoel krijgen dat je een 
kluizenaar bezoekt. Het is er zeer eenzaam en rustig. 
In 1985 werd mijn broer uiteindelijk op 23 december 
geboren en naar Kerstmis vernoemd: Emmanuel. On-
dertussen was de stad verlaten, overal was het rustig, 
al onze vrienden waren op reis. Vol verdriet zagen wij 
ze in de volgeladen voertuigen vertrekken en de stad 
in drommen verlaten. Het leek wel alsof wij straf had-
den, omdat we niet weg konden. Ondanks het feit dat 
we nog steeds onze nieuwe kerstkleding, schoenen 
en horloges hadden, en ondanks het feit dat we nog 
steeds heerlijke maaltijden aten en zoals gewoonlijk 
dronken, voelde het voor ons dat onze Kerst ons was 
ontnomen. Het was alsof Kerstmis niet bestond! De 
stad was helemaal verlaten en de normaal overvolle 

wegen waren leeg. Je kon gerust een half uurtje op de 
weg gaan liggen zonder bang te hoeven zijn dat een 
voertuig je zou verpletteren. Sommige mensen begon-
nen zelfs te voetballen op de weg.

Kerstmis vieren in Nigeria is een heel groot feest en 
vakantie. Het is de enige vakantie die de overwe-
gend zakelijk ingestelde Igbo mensen (= bevolking in 
Nigeria, red.) respecteren. De vakantie is korter in 
vergelijking met de lange schoolvakantie in augustus, 
maar niemand anders dan schoolkinderen en leraren 
maken zich druk over deze lange vakantie. De twee 
weken van de kerstvakantie zijn belangrijker. Het zijn 
de enige feestdagen dat de markten, banken, en zelfs 
overheidsinstellingen worden gesloten. Je voelt vanaf 
eind november Kerstmis in Nigeria al aankomen: al-
lerlei nieuwe dingen beginnen te verschijnen, zelfs 
nieuwe markten verschijnen waar mensen allerlei din-
gen te koop aanbieden. Sommige ouders beginnen al 
vroeg Kerstmis te plannen; Ik herinner mij, dat onze 
ouders onze kerstkleding vaak al in augustus kochten, 
om de stress van andere uitgaven tijdens de Kerst te 
verminderen. Toen we opgroeiden, begonnen we vanaf 
juli vaak de kamer van onze ouders te bespioneren om 
te zien of er al nieuwe kleren waren gekocht. Ze zou-
den ons niet verklappen dat de kleren eerder werden 
gekocht, we ontdekten het zelf en keken dan stiekem 
of we ze wel leuk vonden. Natuurlijk, sommigen van 
ons gezin waren dan blij of verdrietig, met wat ze 
gezien hadden.

Dit idee van reizen tijdens Kerstmis van de steden 
naar het dorp is één van de meest opmerkelijke as-
pecten van Kerstmis in Nigeria.

De tweede Kerst die ik me herinner als kind in Nigeria 
was twee jaar later. In die tijd had ik een angst voor 
politieagenten ontwikkeld. Toen het tijd was om te 
reizen, waren veel mensen gekomen om zich bij ons 
aan te sluiten, de auto was overbelast. In de kerstpe-
riode is dat heel gebruikelijk: iedereen wil naar huis, 
en iedereen wil zoveel mogelijk bagage meenemen, 
want in het dorp zijn geen grote markten, dus net als 
soldaten moet je alles meenemen wat je belangrijk 
vindt. Als je dat niet doet, kun je gestrand raken in 
het dorp. Afgezien van het feit dat er in het dorp mis-
schien geen grote markt is, sluiten de meeste winkels 
tijdens de feestdagen en zou je belangrijke dingen 
kunnen vergeten. En natuurlijk nemen mensen vaak 
veel meer mee dan noodzakelijk is! 

De politieagenten konden zorgen dat als gevolg van de 
overbelaste voertuigen, je kerstreis in een nachtmer-
rie veranderde. Mensen stonden uren op de weg in 
de volle zon als ze met politieagenten debatteerden. 
Sommige mensen eindigden in de politiebureaus met 
hun gefrustreerde families. Je zag dan baby’s huilen 
en kinderen rondlopen terwijl ze wachtten op hun lot 
dat door de politieagenten werd bepaald. Ik wilde niet 
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met mijn familie mee uit angst voor zo’n ervaring. 
Uiteindelijk mocht ik meereizen met een man, die 
met een motor reisde en ironisch genoeg, kwam mijn 
familie thuis zonder veel verstoring van de politie-
agenten, terwijl de motorman en ik enkele uren door 
de politieagenten vertraagd werden. Daarna is mijn 
angst voor politieagenten gestopt.

Wat het meeste lijkt op de kerstviering in Nigeria is 
carnaval in Nederland. De eerste Kerst die ik vierde 
in Nederland deed me denken aan dat jaar dat mijn 
‘koppige’ broer weigerde op tijd geboren te worden 
en onze Kerst verpestte. Hoewel ik als volwassene 
in Nigeria niet meer heel erg zenuwachtig wordt 
voor Kerstmis, is het wel heel erg interessant om de 
verandering van sfeer te ervaren! Deze verandering 
komt tegelijk met het unieke seizoen dat Harmattan, 
genoemd wordt. Dit seizoen, dat deel uitmaakt van 
het droge seizoen, brengt een unieke ervaring met 
zich mee. Het droogt alles op, houten deuren die niet 
sterk genoeg zijn, barsten. Mensen moeten hun lippen 
steeds insmeren om ze niet te laten barsten. Zonder 
die crème droog je uit en begin je wit uit te slaan. 
Deze periode brengt veel stof en een zeer koude mist 
in de ochtenden. 

Ik herinner me een kerstseizoen in ons dorp, dat 
ik wakker werd in de koude ochtend met de sterke 
harmattan-wind buiten fluitend. Op een of andere ma-
nier ging het raam open - het was een houten ruit – en 
ik stond op om het raam te sluiten toen de woedende 
harmattan wind met een verrassende kracht het raam 
tegen mijn vingers sloeg. Mijn vingers waren vol bloed 
en door mijn schreeuw haastte iedereen zich naar 
mijn kamer om te zien wat er gebeurd is. Gelukkig 
was er niets gebroken, maar ik moest genieten van de 
Kerst met wat pijntjes. Het enige voordeel van dat 
ongeluk was dat ik gespaard bleef van het afwassen 
van borden en pannen. Want er waren altijd genoeg 
pannen en borden af te wassen in die koude vroege 
harmattan ochtenden met Kerstmis. Het was een 
zoete pijn... Gelukkig ontnam het ongelukje niet veel: 
ik kon nog steeds mijn kerstkleding en -schoenen dra-
gen! Want als kind met Kerstmis in Nigeria je nieuwe 
kleren en schoenen dragen is heel belangrijk!
Tijdens de kerstviering veranderen de gebruikelijk 
koude en eenzame dorpen voor twee weken in een 
levendige en feestelijke stad. Alles komt tot leven: 
mensen vieren zoveel als ze willen, er zijn niet veel 
beperkingen, lawaai en uitbundigheid horen bijzonder 
bij de viering. De priesters in de dorpen genieten van 
dit seizoen, als de bijzondere gebeurtenis van het 
jaar. 

Het laatste dat bijdraagt aan het gevoel van de vie-
ring is de timing van het evenement, want precies een 
week na Kerstmis is het nieuwe jaar. Degenen die 
niet thuis konden komen voor de Kerst zouden zeker 
proberen te komen voor het nieuwe jaar! Het nieuwe 

jaar wordt gezien als een tijd van zegen, voor nieuwe 
verwachtingen, een nieuw begin. Mensen laten het 
oude jaar met alle slechte ervaringen en teleurstellin-
gen achter zich en verwelkomen het nieuwe jaar met 
nieuwe hoop en verwachtingen. 

En dan, plotseling, zoals een omslag van het weer, 
begint na de tweede dag van het nieuwe jaar, ie-
dereen het dorp weer te verlaten. Het dorp, dat een 
paar dagen geleden bruiste, keert terug naar zijn 
normale eenzaamheid. Op 4 januari krijgen degenen 
die dan nog in het dorp zijn zelfs verrassende vragen 
als: “Wanneer ga je terug naar de stad?” of “ga je niet 
terug?” Degenen die in hun enthousiasme hun geld 
hadden opgemaakt, zoals voor hun transport, begin-
nen sober te leven en zoeken naar werk of geld om te 
lenen om hun vervoer terug naar de stad te verdie-
nen. Als de mist van het feest in het dorp is opgetrok-
ken, groeit het leven in de steden weer. Dit herhaalt 
zich ieder jaar. Kerstmis is in Nigeria veelal hetzelfde 
gebleven, zo lang ik weet: een uniek, gelukkig, vreug-
devol, onvergetelijk feest. Een mooier feest dan de 
herinneringen uit mijn jeugd, die ik met u deelde! 
Daarom wens ik u een uniek, gelukkig, vreugdevol en 
onvergetelijk Kerstfeest!

Pater Callistus

Doop van de Heer
Vele banden verbinden ons als christen. 
We komen samen in de kerk, we wonen 

in dezelfde straat, behoren tot 
dezelfde parochie... 

Maar de diepste band is toch wel deze: 
dat wij allen gedoopt zijn in Jezus’ naam. 

In het water van de Jordaan, in het water 
van het leven is Jezus zelf ook gaan staan 

om duidelijk te maken op welke manier Hij 
door het leven wilde gaan. 

Een leven in dienstbaarheid aan God 
en aan de mensen, 

met een voorkeurliefde voor al wie klein is 
en zonder stem. Een leven met die ene roeping: 

mensen helpen samen te leven als elkaars 
broers en zussen, als kinderen van dezelfde Vader.

Die Vader zegt ook vandaag tegen mij: 
“Jij bent mijn geliefde zoon, 

mijn geliefde dochter, in jou vind ik vreugde!” 
Zo is Jezus’ roeping ook onze roeping. 

Zijn levensstijl staat model om na te volgen, 
elke dag ‘n beetje meer!

Bron: federatie St.-Andries-St.-Michiels
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Parochiestatistiek

Gebed wordt gevraagd voor:
Toke Manders – Oomens
Ton Theunissen

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 op het cremato-
rium, of voor hen is ons 
gebed gevraagd:

Kerstwens Bestuur

Traditiegetrouw zingen wij in deze Adventstijd weer het prachtige, eeuwenoude Rorate caeli.
Het is weliswaar een oud lied, maar het is zeker ook van toepassing op de huidige tijd.

Het maakt in eerste instantie gewag van ontreddering, angst en verwarring. 
Gevoelens die wij ook hebben: ontreddering vanwege de vreselijke Covid-19-pandemie die heel de 

wereld in haar greep houdt. Daarnaast ook angst en verwarring bij veel mensen, 
nog versterkt door nepnieuws en complottheorieën. 

Aan het slot van het Rorate wordt de hoop teruggebracht: ‘Ge zult getroost worden, Mijn volk. 
Spoedig zal uw heil komen’ , de aankondiging van een verlosser. 

Dit vieren wij met Kerstmis, een feest dat dit jaar sterk aangepast gevierd gaat worden. 

Maar de essentie verandert niet, we vieren het feest van licht, hoop en vrede in donkere dagen,
de geboorte van het Kind dat zal uitgroeien tot onze verlosser Jezus Christus.

Het parochiebestuur dankt iedereen die zich hoe dan ook dit jaar heeft ingezet voor onze parochie 
en wenst u en uw dierbaren een Zalig Kerstfeest, een gezellige jaarwisseling en een gelukkig en 

gezond 2021.
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Bezoek kerststal

Omdat onze kerken helaas gesloten zijn hebben we 
het initiatief genomen om zo veel mogelijk kerststal-
len uit onze kerken een plekje te geven in de Marti-
nuskerk in Cuijk. De kerststallen van de Jozef- (Cuijk-
noord), Lambertus- (Beers), Martinus- (Katwijk), 
Antonius- (Vianen) en Agathagemeenschap (St. Agatha) 
zullen naast de kerststal van de Martinus Cuijk een 
plek in de kerk krijgen. Zo mogen we ons in heel de 
parochie verbonden weten met elkaar.

U kunt deze kerststallen bezoeken op 1e en 2de 
Kerstdag, 27 december en 1 januari van 13.00 tot 
16.00 uur. Tijdens de openingstijden geldt een ver-
plichte looprichting en is het dragen van een mond-
kapje verplicht. Er worden maximaal 30 mensen te-

gelijk in de kerk toegelaten. 
Het kan dus zijn dat u even 
moeten wachten voor u naar 
binnen kunt. 

U kunt natuurlijk ook een 
kaarsje opsteken bij de 
kerststallen of een wens in 

de kerstboom hangen. Hieronder vindt u een ster die 
u voor de wens kunt gebruiken. Het mooiste is als u 
de wens thuis al schrijft en uitgeknipt meebrengt. Wij 
zorgen voor de haakjes om ze op te hangen!

inlegvel ● de Mantel ● extra nieuwsbrief ● december 2020

Mijn 
wens...
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Nieuwjaarswens
Een jaar om thuis te komen bij je diepste levenskern,

dat wens ik je toe: dat je kracht vindt in Hem
die er is voor jou, dat je Hem in je leven

op het spoor mag komen, en dat je zo groeit in Godsverbondenheid, 
dat in je woorden en daden zijn liefde weerspiegeld wordt.

Hoe wil jij dat waar maken?

Een jaar om thuis te komen in onze gemeenschap,
dat wens ik je toe: dat je er bondgenoten vindt

om als goeddoend rond te gaan en om broederschap te beleven:
dat je door velen gedragen wordt en dat jouw zijn

de samenhorigheid mag versterken.
Weet, jij hebt een onvervangbare bijdrage

in de opbouw van onze gemeenschap.
Hoe wil je dat waar maken?

Een jaar om een thuis te worden voor vergeten mensen,
dat wens ik je toe: om oog te krijgen voor wie aan de kant staat

en over het hoofd wordt gezien;
om mee te lopen in solidariteit met de minsten

en alle uitsluiting tegen te gaan.
Gewoon omdat je Godsgeloof je drijft naar mensen toe.

Gewoon omdat wij geen gemeenschap kunnen zijn
als de wereld er niet beter van wordt.

Hoe wil je dat waar maken?

Wij zouden het eens samen moeten proberen: wensen waar maken!
ieder met zijn eigen mogelijkheden, gelovend in de kleine stap

die iedereen kan zetten en in de kracht van een goede gemeenschap.
Een gezegend 2021 toegewenst!


