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Mens leren worden aan elkaar en voor elkaar 

 Het evangelie - de blijde boodschap -  in de adventstijd zegt dat we ons niet bang moeten laten maken, maar dat we 
wel waakzaam moeten zijn. Hoe kunnen we nu belijden, verkondigen, het evangelie vieren, als we niet praktisch 
uitdrukking geven aan de hoop die in ons is? Daar gaat het om in deze bezinningstijd  op weg naar Kerst. De hoop 
die in ons is. De hoop gesteld hebben op Hij die komt in de naam des Heren.. Advent heeft te maken met God die niet 
opgeeft, die de mens niet overlaat aan zijn lot. God wil met ons samenleven en zoekt onze nabijheid. Hij wil geen 
vreemdeling voor ons zijn of blijven. 

En daarom wil die God onder ons wonen. We mogen 
blij zijn dat God in een tastbaar mens tot ons gekomen 
is. Hij is tot ons gekomen, niet voor een bepaalde 
groep, maar voor iedereen: de schare, de tollenaars, 
degenen die in krijgsdienst zitten, doven, blinden, 
kreupelen, melaatsen, armen, gevangenen, doden. Hij 
wil heil brengen voor alle mensen. 

We zullen onszelf wel eens de vraag stellen wat we 
zien of merken van die mens geworden zoon van God 
in onze wereld. Wat kunnen wij verwachten van die 
Messias, die mens geworden zoon van God?             
Hij probeert ons de weg te tonen hoe we altijd opnieuw 
mens leren worden aan elkaar en voor elkaar. 
Medeleven, samenzijn, liefde geven, gelukkig zijn. Dat 
is niet zo voor de hand liggend als we denken.           
We merken hoe bevrijdend het kan zijn als we elkaar 
steunen, moed inspreken, het vlammetje van de hoop 
bij elkaar aanwakkeren. God laat ons niet alleen. Hij is 
in Christus met ons begaan, blijft in ons vizier als de 
komende, begaan met mens en wereld, ook met u!     
De advent zet ons op weg naar Kerstmis, naar het feest 
met de God, die ons verblijdt, die onze leegheid 
verdrijft, die ons oproept tot een ander en beter 
samenleven, ver weg van eenzaamheid, verdriet en 
dood. Ik wens u een gezegende voorbereiding op het 
kerstfeest toe!   

Pastoor Leen Wijker 

 

VIERINGEN 
 
Zondag   3 december 
10.30    Eucharistieviering 
            1e zondag van de Advent 
Zondag  10 december 
10.30     Eucharistieviering 
             2e zondag van de Advent              
 Zondag  17 december 
10.30     Eucharistieviering 
              3e zondag van de Advent  
Zondag   24 december 
10.30   Dienst van schrift en gebed 
             4e zondag van de Advent         
Zondag   24 december 
21.00    Eucharistieviering 
             Kerstnachtmis  
Maandag 25 december  
10.30    Eucharistieviering 
             Kerstdag       
 Zondag    31 december    
10.30    Eucharistieviering 
             Zondag na Kerst  
Zondag     7 januari 
10.30   Eucharistieviering 
            Epifanie 
Zondag   14 januari  
10.30   Eucharistieviering 
             2e zondag na Epifanie 
Zondag 21 januari 
10.30   Eucharistieviering 
           3e zondag na Epifanie 
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BIJ DE VIERINGEN 
 
Kerstnacht 
De Kerstnachtmis begint om 21.00 uur met samenzang 
en aansluitend 21.15 begint de feestelijke eucharistie-
viering. In deze viering zal de Oostercantorij o.l.v. 
Andries Stam  haar medewerking verlenen.  
 
Zondag na Kerst 
Op zondag 31 december 2017 zal er een eucharistie-
viering zijn. 
 
Nieuwjaarsontmoeting bisdom Utrecht  
Op 7 januari 2017 om 16.00 uur worden de Nieuwjaar-
vespers gezongen in de kathedraal van Utrecht. 
Aansluitend is  de Nieuwjaarsontmoeting van het bis-
dom Utrecht. U bent hier allen van harte voor uitge-
nodigd! 
 
Utrecht en Uppsala samen verder in Europa 
De Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht 
zijn verheugd aan te kunnen kondigen dat na tien jaar 
intensieve dialoog met de Kerk van Zweden de 
volledige kerkelijke gemeenschap kon worden 
vastgesteld. Graag willen zij deze historische overeen-
komst aan u presenteren en met u vieren in de kathe-
draal van Utrecht op zaterdag 20 januari 2018.  
13.30 'Utrecht and Uppsala on the Way to Communion' 
15.30  Pontificale viering waarin de aartsbisschop van 
Utrecht en de aartsbisschop van Uppsala zullen 
voorgaan. 
 
VANUIT HET KERKBESTUUR 
 
Uitnodiging voor Eerste Kerstdag 
Kerstfeest is het feest van de menswording van God. 
Een feest dat we in de kerk uitbundig vieren.  Vieren 
doe je met elkaar. Er zijn ook mensen in de parochie, 
die door omstandigheden met Kerst alleen thuis zijn. 
Zij worden van harte uitgenodigd door de pastoor  in 
de pastorie(Den Haag) voor een glaasje, een hapje en 
een lunch. Dit  samenzijn  begint rond 13.00 uur en zal 
 
 

 om 17.00 uur worden afgerond. Mocht u willen 
deelnemen, dan kunt zich tot uiterlijk 17 december bij 
de pastoor aanmelden. 
 
Wens 
Het kerkbestuur wenst u allen  een zalig Kerstfeest  toe 
en veel heil en zegen  in het jaar des Heren 2018 
 
Kerkbalans 2018 ‘Geef voor je kerk’ 
In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema 
is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.  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. 
 
WEL EN WEE 
 
Operatie en chemokuur 
Marja Zoutendijk  heeft in oktober jl. een operatie 
ondergaan. Deze is goed verlopen. Nu krijgt zij als 
nabehandeling 16 bestralingen. Heel veel sterkte 
gewenst! 
 
Onderzoek  
Cora Stok is heel kwetsbaar. Zij ondergaat een aantal  
onderzoeken. Heel veel sterkte gewenst! 
 
Studieverlof 
Vanaf 12 juni jl. tot en met 15 oktober jl. was ik 
afwezig vanwege studieverlof en vakantie. Het 
studieverlof heb ik besteed aan het bestuderen van de 
christelijke spiritualiteit. Op de zondagen heb ik de 
vieringen  in verschillende oud-katholieke parochies en 
andere kerkelijke gemeenten bezocht. Het was voor 
mij zeer leerzaam en heilzaam. Ik dank u allen - 
kerkbestuur, de parochie  en  vervanger Paul Brommet  
- voor de ruimte, die u mij hebt gegeven. 
 
Pastoor Leen Wijker 
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Geschenk 
Van de moeder van Dina heeft de parochie een heel 
mooi en fijn gehaakt kleedje ontvangen. In het hart van 
het kleedje staat een kruis. Op de laatste zondag na 
Pinksteren heeft de pastoor dit kleedje gezegend. Het 
ligt op de altaartafel waarop het Evangelieboek wordt 
neergelegd. 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
Driekoningenmaaltijd 
Op zondag 14 januari  a.s. is de traditionele Drie-
koningenmaaltijd. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda 
 
Bezinning in Chevetogne 
Op vrijdag  4 mei 2018 tot maandagmiddag 7 mei 
2018  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. Er zijn  contacten met de Orthodoxen, Oud-
katholieken, Anglicanen en Protestanten. Het bijzon-
dere van dit klooster is dat er niet alleen een Latijnse 
(westerse) ritus wordt gevolgd maar ook een By-
zantijnse (oosterse). 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 Oosterse 
spiritualiteit ! 
Om deel  te kunnen  nemen aan het chevetogne-
weekend moet  u zich redelijk kunnen verplaatsen  en 
trappen kunnen lopen.  Om de rust en de bezinning te 
bevorderen mag de mobiel alleen maar gebruikt 
worden op de eigen kamer! De kosten van het weekend 
zullen ongeveer  € 200  bedragen  inclusief reiskosten. 
De voorbereidingsavonden zijn op  17 april en  24 april 
2018 om 19.30 uur in de tuinkamer van de pastorie. 
Maximale deelname is  8  personen. Mochten er meer 
aanmeldingen zijn wordt u op de reservelijst geplaatst. 
Parochianen, die voor de eerste keer meegaan, krijgen 
voorrang. Uiterlijke opgave voor dit weekend is  18 

maart 2018  bij pastoor Leen Wijker. 
 
Boekentafel  
Achter in de kerk op de tafel liggen een aantal boeken, 
die ingaan op het jaarthema ‘Mysterie’. Deze boeken- 
tafel is er om ons geloof te verdiepen. U kunt  deze 
boeken kopen. Plak de sticker van het boek op het blad 
en zet uw naam erachter. Maak het bedrag over op de 
rekening van het kerkbestuur. Veel leesplezier! 
 
Cecilia-avond 
Op 22 november jl. vond de traditionele Cecilia-avond 
plaats. Dit jaar was het thema ‘Missen’. Ook de 
Oostercantorij verleende haar medewerking. Er waren 
ongeveer 50 mensen. Iedereen zong uit volle borst 
mee. Het was een fantastische zangavond o.l.v. 
Andries Stam. De avond werd afgesloten  met een 
hapje en een drankje verzorgd door Nicole van der 
Spoel. 
 

Moge de kerstengel bij je zijn! 
In het kerstverhaal wemelt het van engelen 
- zonder engelen kunnen we ons Kerstmis 

helemaal niet voorstellen. De engel verkondigt 
Maria dat ze een zoon zal baren. Engelen 

verkondigen de herders de blijde boodschap 
dat hun heiland is geboren. En engelen zingen 
het eerste kerstlied:’Eer aan God in de hoogste 
hemel en vrede op aarde voor alle mensen die 

hij liefheeft.’ 
Zo vertelt de evangelist Lucas het ons. Bij Matteüs 

verschijnen er vijf engelen in de droom van 
Jozef en de wijzen. 

De engelen begeleiden niet alleen de geboorte 
van Jezus, maar ook zijn ontwikkeling 

en volwassenwording. Als we goed naar de 
kerstengelen kijken, zien we dat ze behalve 

het geheim van Kerstmis het geheim van onze 
menswording onthullen. In deze betekenis 

wens ik je een kerstengel die jou niet alleen 
met Kerstmis, maar het hele jaar begeleidt en 

over jouw menswording waakt. 
Uit: 

Geborgen en beschermd       
Het geheim van de kerstengel 

Anselm Grün 


