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             VIERINGEN  IN DE  SANCTA MARIA                                 AANVANG: 10.00 UUR 

 DATUM   VOORGANGER KOOR   
 Zo.    17 dec.   Pastor J. van der Linden  CANTORIJ  

 Wo.   20 dec.    Parochiaan  samenzang  

 Zo.    24 dec.         (20.00 UUR)  Pastor G. Tol Kerstavond CANTORIJ + H. Bart 

 Ma   25 dec.      Pastor G. Tol 1ste  Kerstdag CANTORIJ + G. Bart  

   Wo.   27 dec.   Pastor Mathew 3de  Kerstdag samenzang  

 Zo.    31 dec.   Idolette Verkerk  Oud jaar SAMENZANG 

   Wo. 03 jan.   Parochiaan  samenzang  

   Zo.    07 jan.   Pastor G. Tol 89ste verjaardag CANTORIJ 

 Wo. 10 jan.   Pastor Mathew  samenzang  

 Zo.   14 jan..   Pastor B. Stuifbergen  SOUND OF LIFE 

 Wo. 17 jan.   Parochiaan  samenzang  

 Zo.   21 jan.   Pastor J. van der Linden  CANTORIJ  

   Wo.   24 jan..   Parochiaan   samenzang  

 Zo.   28 jan.   I. Verkerk  CANTORIJ  

 Wo.   31 jan..   Parochiaan  samenzang  

   Zo.   04 febr.   Pastor G, Tol Blasiuszegen SOUND OF LIFE 

   Wo.   07 febr..   Parochiaan  samenzang  

   Zo.    11 febr..   I. Verkerk   CANTORIJ 

   Wo.   14 febr.    Pastor Mathew  samenzang  

   Zo.   18 febr.   Pastor J. van der Linden  CANTORIJ 

   Wo.   21 febr..   Parochiaan  samenzang  

 Zo.   25 febr..   Pastor B. Stuifbergen  CANTORIJ 

   Wo.   28 febr.    Pastor Mathew  samenzang 

   Zo.    04 mrt.   Pastor G. Tol  SAMENZANG 
 

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden.  Iedere 2de en  4de  woensdag van de maand 

is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite. 

 
 
 

16 december     14.00 – 16.00 uur Lezing van Ria Fennema over “Blessed Generation” 

26 december    ----------  Geen viering 

27 december    13.30 uur  Klaverjassen met maaltijd na afloop 

       Opgeven voor deelname bij Fred onze koster 
 

01 januari    ----------  Geen viering 

07 januari    11.00 uur  Pastor Tol 89 jaar (feliciteren na de viering van 10.00 uur) 

28 januari    13.30 uur  Klaverjassen met maaltijd na afloop 

31 januari    18.00 uur  Maaltijd voorafgegaan aan de bijbel uitleg 

    19.00 uur  Bijbeluitleg o.l.v. pastor van der Linden 
 

04 februari    10.00 uur  Blasiuszegen na de viering 

25 februari    14.30 uur  Filmmiddag met maaltijd na afloop 

28 februari    18.00 uur  Maaltijd voorafgegaan aan de bijbel uitleg 

    19.00 uur  Bijbel uitleg o.l.v. pastor van der Linden 
 

 

 
Kerstvieringen 

 

De leden hebben een aanmeldingsformulier voor de Kerstvieringen ontvangen omdat er beperkt plaats in  

Sancta Maria is. Mocht u nog geen formulier ontvangen hebben en wilt u graag deelnemen aan de vieringen  

op Kerstavond 20:00 uur of 1e Kerstdag om 10:00 uur belt u dan met 0251 - 243 000 of mailt u naar cor@fambart.nl 
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                      Van de pastores 
 

Advent:  in verwachting. 

De periode van advent en kerstmis roept veel warme herinneringen naar boven:  

Huiselijkheid, gezelligheid met lichtjes en kaarsjes en de kerststal.  

Maar het is nog niet zo ver. We zijn  nog in afwachting, in verwachting van het grote gebeuren.  

Wat mag dat dan wel zijn? 

 Het is geboren het Goddelijk Kind 

Allereerst denken we terug aan het verhaal zoals de evangelist Lucas het vertelt in zijn evangelie:  

Maria en Jozef op weg naar Bethlehem, waar uiteindelijk buiten de stad het kindeke Jezus wordt geboren. 

 Maak de paden recht 

Ten tweede hopen en verwachten we de komst van Jezus, de Messias in ons persoonlijk leven:  

de grote inspirator om van het leven iets moois te maken in een wereld van vrede en verzoening.  

We zijn in verwachting van dit intieme mysterie. 

 Weest waakzaam 

En ten derde kijken we uit naar de wederkomst van de Heer aan het einde der tijden.  

De Messias die terugkomt op de wolken des Hemels om ons  mensen te beoordelen naar ZIJN maatstaf:  

 “Ik was hongerig en jij hebt mij te eten gegeven  ……………… 

 Komt gezegende van  mijn Vader en neemt bezit van mijn Rijk” 

Namens de pastoraatsgroep, wensen we u allen een gezegende Advents en Kerstperiode. 
Pastor B. Stuifbergen. 

 

Blessed Generation 

We hebben er allemaal weleens over gedacht of over gedroomd:  

alles achter laten en een weeshuis beginnen in een ontwikkelingsland.  

Mijn vriendin Ria Fennema droomde hier niet alleen van maar deed het ook! In 2000 vertrok zij naar Kenia waar zij 

inmiddels in 3 weeshuizen zo'n 300 weeskinderen een veilig thuis en scholing biedt en daarmee een toekomst. Maar 

ook geeft zij mensen een toekomst door ze op te leiden tot bijvoorbeeld naaister, fietsenmaker of kippenhouder. Ze 

krijgen een basisopleiding en de middelen om een bedrijfje te starten. 

Zelf heb ik de weeshuizen enkele malen bezocht en was diep onder de indruk van Ria's werk. Onvermoeibaar zet zij 

zich al 17 jaar in waarbij zij zich gesteund en gedragen weet door haar geloof. Eenmaal per jaar komt zij met haar 

gezin naar Nederland waar zij informatie geeft over haar werk. Ria komt ook bij Sancta Maria en wat kunnen wij 

anders doen dan daar aanwezig zijn om naar haar prachtige verhaal te luisteren hoe zij het verschil maakt voor 

kinderen tussen leven op straat of een veilig thuis. 

Ik hoop van harte dat wij u mogen ontvangen op zaterdag, 16 december om 14 uur. Natuurlijk staat er een kopje 

koffie of thee klaar en na afloop, rond 15.30 uur een drankje.    Kwaheri (hartelijke groet)                       Nelleke Rolink 

Mocht u verhinderd zijn en toch uw steun willen betuigen, kunt u uw gift overmaken op rekening nummer : 

NL59 RABO 0160 283345 -  t.n.v. St. Blessed Generation Ned. 

Kerstmis…. 

Uit een roos is Hij geboren. 
Van een reine Maged fijn. 

Door de engelen hoog bezongen. 

Als een Koning, kinderke klein. 
 

 Herders uit de koude velden. 

 Knielen schuchter bij Hem neer. 

 Engelen zijn komst vermelden. 

 Lovend ”dit kinderke teer” 

 

 Kom laten wij gaan zoeken. 

 Om te brengen onze eer. 

 Verhaald in vele oude boeken. 

                         Naar de redder,” onze lieve Heer 
 

 Met Maria willen wij dragen. 

 Het kindeke zo klein zo teer. 

 Bij tegenwind zal Jozef schragen.

 Vervullend zo Zijn wensen meer. 

Bloemetje van de maand 
 
 
 

   November  

   overhandigd aan :  

mevrouw A. Schelvis-Niesten 

 
   

 December  

 overhandigd aan : mevrouw Tinie Heijne                                             

 

 


