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De adventstijd is bijna voorbij. We zien, in deze donkere dagen voor Kerst, uit naar het Licht. Het Licht zal 

de duisternis overwinnen. De dagen worden langer en de nachten worden korter. We kunnen bouwen op 

het Licht der Wereld. Hij zal ons levenspad altijd verlichten al merken we dat soms niet. Ook komt er weer 

een nieuw jaar aan.  We staan stil en kijken even terug wat er het afgelopen jaar allemaal heeft plaats 

gevonden. Dan kunnen we weer vooruitkijken, de toekomst tegemoet, en met  mooie voornemens het jaar 

A.D 2016 weer beginnen. Ik wens u allen een zalig Kerstmis toe en veel heil en zegen in het jaar A.D 2016. 

 

KERSTNACHT 

 
 

En kind dat als de zon verschijnt 

en onze  namen nieuw omlijnt, 

gunt onze ogen alle licht 

als glimlach van Gods aangezicht. 

 

Hoe zwijgend ook de zwarte nacht, 

zij smelt onder de stille kracht 

van ’t licht dat hij voor ons ontsteekt. 

Het donker van de onmacht breekt. 

 

En waar de sluier van de angst 

nog als de twijfel om ons hangt, 

breekt hij in ons leegte in 

en geeft zichzelf als nieuwe zin. 

 

Hij schept een vurig visioen 

van liefde die ons staat te doen, 

die vrede in haar banen leidt 

langs wegen van gerechtigheid. 

 

De wolken wijken als hij komt. 

En nu al zingt zijn vrede rond. 

Hij heeft zo lang op ons gewacht 

en zoekt ons hier, in deze nacht. 
 

 

Uit: ‘De mens in het Kind’ Sytze de Vries 

 

 

 

 

VIERINGEN 
 

Donderdag 24 december 

21.00   Samenzang 

21.15   Kerstnacht 

Vrijdag 25 december  

10.30   Eucharistieviering 

            Kerstdag 

Zondag 27  december 

10.30    Eucharistieviering     

             H. Johannes, apostel en evangelist 

Zondag 3 januari 2016 

10.30    Eucharistieviering 

             Epifanie 

16.00   Nieuwjaarvespers in de kathedraal 

Zondag  10 januari 

10.30     Eucharistie 

             2
e
 zondag na Epifanie 

Zondag  17 januari 

10.30     Dienst van Schrift en gebed 

              3
e
 zondag na Epifanie 

Zondag 24 januari 

10.30     Eucharistieviering 

              4e zondag na Epifanie 
 

Nieuwjaarsontmoeting aartsbisdom Utrecht 
Op 3 januari 2016 om 16.00 uur worden de 

Nieuwjaarvespers gezongen in de kathedraal van 

Utrecht. Aansluitend is  de Nieuwjaasrontmoeting 

van het bisdom Utrecht. U bent hier allen van 

harte voor uitgenodigd! 
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VANUIT HET KERKBESTUUR 

 

Kerkbalans 2016 ‘Mijn kerk inspireert’ 

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema 

is dit jaar: ‘Mijn kerk inspireert’. Alle leden worden 

hiervoor aangeschreven. De kerk krijgt zoals u weet 

geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de 

financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van 

mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van 

ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans 

en vul het toezeggingformulier ruimhartig in. Uw 

bijdrage is van groot belang ! Er komt in januari 2016 

een extra nieuwsbrief uit, die totaal gewijd is aan de 

actie Kerkbalans. 

 

Pastoor afwezig 

Pastoor Leen Wijker is vanaf 7 januari tot en 12 januari 

afwezig. Van 26 tot en met 29 januari neemt hij deel 

aan de retraite voor de geestelijkheid van de Oud-

Katholieke Kerk van Nederland in Zundert. Voor 

pastorale dringende zaken kunt u zich wenden tot het 

kerkbestuur. 

 

Kerstwens 

Het kerkbestuur wenst u allen een zalig Kerstfeest  en 

veel heil en zegen in het Jaar des Heren 2016! 

 

WEL EN WEE 

 

Overleden 

Tjitte de Vries  heeft op 10 december jl. het sacrament 

van de ziekenzalving ontvangen. Na de zalving moest 

hij een operatie ondergaan. Na de operatie bleek dat er 

niets meer aan Tjitte gedaan kon  worden. In de nacht 

van 14 december jl. is hij in gestorven. 

Dat hij mag rusten in vrede. 

Zieken 

Pastoor Paul Brommet heeft in november in het 

ziekenhuis het sacrament van de ziekenzalving 

ontvangen.Hij moest gedotterd worden.. Gelukkig is 

alles goed verlopen en is hij weer thuis om te 

herstellen. Zijn herstel gaat voorspoedig! 

Zijn vieringen in december en januari worden in 

Schiedam door pastoor Ward Cortvriendt en 

emerituspastoor Frans van Sark en lector Hilde 

Romeijn overgenomen. Dank daarvoor! 

Hans Gouweloos  heeft in oktober een knieoperatie  

ondergaan.  Hij is thuis aan het revalideren. Zijn 

herstel gaat voorspoedig! 

 

ACTIVITEITEN 

Driekoningenmaaltijd 
Op zondag 24 januari 2016  is de jaarlijkse ‘Drie-

koningenmaaltijd’. Deze feestelijke maaltijd wordt 

altijd rond hoogfeest van Driekoningen gevierd. Dit 

jaar  hebben we  deze maaltijd twee weken verplaatst.  

Ook dit jaar wordt weer verwacht dat iedereen iets 

meeneemt. Kees Zoutendijk en Gert van Koppen 

organiseren het dit jaar. Bij hen kunt u zich ook 

opgeven. We hopen dat veel parochianen aanwezig 

zullen zijn. 
 

BEZINNING IN CHEVETOGNE 

Op vrijdag  29 april 2016 tot maandagmiddag 2 

mei 2016  is er een bezinningweekend   gepland 

naar  het benedictijns klooster “Monastere de 

l’Exaltation de la Sainte Croix” in Chevetogne. 

Dit klooster is in de twintiger jaren opgericht om 

de Oosters-orthodoxe en de Rooms- katholieke 

kerken dichter  bij elkaar te brengen. Het bijzond-

ere van dit klooster is dat er niet alleen een La-

tijnse ritus wordt gevolgd maar ook een Byzan-

tijnse. Er zijn twee kerkgebouwen waarvan er een 

wordt gebruikt voor de Byzantijnse liturgie  en de 

andere voor de Latijnse liturgie. Een unieke kans 

om kennis te maken met de Oosters spiritualiteit ! 

Om deel  te kunnen  nemen aan het chevetogne-

weekend moet  u zich redelijk kunnen verplaatsen. 

De kosten van het weekend zullen ongeveer € 190  

bedragen  inclusief reiskosten. De voorbereidings-

avonden zijn op  6 en 19 april 2016 om 20.00 uur 

in Den Haag. Maximale deelname is 8 personen. 

Uiterlijke opgave voor dit weekend  1 maart 2016  

bij pastoor Leen Wijker. 
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