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VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM

VOORGANGER

KOOR

Zo. 18 dec.

Pastor J. van der Linden

CANTORIJ

Wo. 21 dec.
Za. 24 dec.
Zo. 25 dec.

Parochiaan
20.00 UUR !!

samenzang

Pastor G. Tol
Pastor G. Tol

Kerstavond
Kerst

CANTORIJ
CANTORIJ

Ma. 26 dec.

Pastor J. van der Linden

Brunch aansluitend

samenzang

Wo. 28 dec.

Parochiaan

Za. 31 dec.

Idolette Verkerk

Oud jaar

samenzang

Zo. 01 jan. 2017
Wo. 04 jan.

Idolette Verkerk
Parochiaan

Nieuwjaar

CANTORIJ
samenzang

88ste verjaardag

SOUND OF LIFE

samenzang

Zo. 08 jan.

Pastor G. Tol

Wo. 11 jan.

Pastor Mathew

samenzang

Zo. 15 jan..

Pastor B. Stuifbergen

samenzang

Wo. 18 jan.
Zo. 22 jan.

Parochiaan
Pastor J. van der Linden

samenzang
CANTORIJ

Wo. 25 jan..

Parochiaan

samenzang

Zo. 29 jan.

Pastor H. Niesten

IN BETWEEN

Wo. 01 febr..
Zo. 05 febr.

Parochiaan
Pastor Tol

samenzang
CANTORIJ

Wo. 08 febr..

Parochiaan

samenzang

Zo. 12 febr..

Pastor P. Jacobs

SOUND OF LIFE

Blasiuszegen

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2de woensdag van de maand
is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

Stoel-indeling voor de Kerstvieringen
U krijgt persoonlijk van ons bericht welke plaats voor u gereserveerd is.

In de ledenvergadering van onze
vereniging is besloten om beide
Kerstvieringen in ons eigen huis
"Sancta Maria" te houden.
Voor de viering op Kerstavond
24 december om 20:00 uur
zijn nog enige plaatsen beschikbaar
in de Achterzaal.
Voor de viering op 1e Kerstdag
25 december om 10:00 uur
zijn in beide zalen
nog voldoende plaatsen beschikbaar.
U kunt telefonisch plaatsen
aanvragen via 0251 - 243 000.

Vriendelijk verzoek om uiterlijk 10 min. voor de vieringen aanwezig te zijn
zodat iedereen zijn plaats tijdig in kan nemen en de viering op tijd kan beginnen.
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15 december

10.00 uur

16 december

18.00 uur

08 januari 2017
11 januari

11.00 uur
10.00 uur

26 januari

19.30 – 21.00 uur

29 januari

14.30 uur

Koor repetitie
Soos

20.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Woensdagviering 2de woensdag v.d. maand Eucharistieviering
Voorganger pastor Mathew.
Solidariteitsmaaltijd t.b.v. de adventsactie.
(opgeven bij Fred of de intekenlijst aan het mededelingen bord)
U kunt pastor Tol feliciteren met zijn 88ste verjaardag.
Woensdagviering 2de woensdag v.d. maand Eucharistieviering
Voorganger pastor Mathew.
Bijbeluitleg 4de woensdag van de maand
Onder leiding van pastor J. v. d. Linden.
film “De Apostel”. Na afloop een maaltijd van Fred.
Pastor B. Stuifbergen verzorgt de inleiding.
Voor vervoer 06.10056548 Bets van Rookhuizen.
Vrijdagavond
Iedere maandagmiddag.

Van de pastores
Wat betekent Kerstmis voor ons?

Meestal horen we op die vraag, dat het gezellige dagen zijn, knus, warm, samen in de familiekring. Als gelovigen zeggen
we ook,, dat we de geboorte van Jezus vieren. Bij een geboorte wordt dikwijls aan de toekomst gedacht: Wat zal er uit
dit kind groeien. Bij Jezus gaat de vraag nog dieper: Wie is dit Kind?
En dan is het antwoord en het is haast niet te geloven: Dit Kind is Gods Zoon. God zelf is Mens geworden om ons leven te
delen. Wat zal Hij allemaal doen? Hoe zal Hij zijn? Wat zal Hij meemaken in zijn leven?
De engelen zeiden:

“Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor het hele volk.
Heden is u een Redder geboren, Christus, de Heer in de stad van David.
En engelen zongen: Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen, van wie God houdt.”

Maar dit Kind wordt geboren in een stal en zijn wiegje was een voerbak. Hij moest vluchten voor Herodes, een
vluchteling in de rij vluchtelingen de eeuwen door. Hij zal een Blijde Boodschap verkondigen van vergeving van zonden,
van nieuw leven in Zijn Geest. Maar het ergste is dat naast de kribbe meteen het kruis opdoemt. God is in Hem in ons
leven gekomen. Hij heeft alles meegemaakt, wat mensen kunnen meemaken, tegenwerking, teleurstellingen, verdriet,
verraad door een vriend en verschrikkelijke pijn. Hij weet wat mensen allemaal moeten doorstaan. Hij heeft het zelf
meegemaakt. Naast de kribbe moet eigenlijk al het kruis staan.
Maar toch is Hij niet alleen het gezicht van een liefhebbende God, die naast ons staat. Want op de vraag wat er van dit
Kind zal worden is het antwoord niet alleen de kruisdood, maar ook de verrijzenis en de hemelvaart om de Geest te
schenken. Ook de zekerheid dat Hij terug zal komen in heerlijkheid om de wereld nieuw te maken door het kwaad, het
lijden en de dood te overwinnen. De wereld zal tot voltooiing komen, vervuld worden van goddelijke heerlijkheid.
De geboorte van Jezus in Bethlehem is zijn eerste komen in onze wereld. Zijn terugkeer in heerlijkheid is een tweede
komst. Maar in de tussentijd waarin wij nu leven is Hij nog steeds aanwezig. Hij herinnert ons steeds opnieuw aan zijn
boodschap in de verkondiging. Hij maakt ons tot nieuwe schepselen, tot kind van God in het doopsel en Hij geeft ons
kracht door de Geest die ons hele leven in ons werkt door het vormsel en vooral is Hij bij ons in de Eucharistie. Wij
herdenken zijn dood en verrijzenis en delen het Brood, waarin Hij zichzelf geeft als voedsel om ons één te maken met
Hem. Dat vieren we allemaal met Kerstmis. IK wens U dagen toe van dankbaar geloof, diepe vreugde en daardoor ook
veel warmte en gezelligheid.
Pastor v.d. Linden

Kerstmis.
Hoor een kind komt ons vragen.
Om samen Zijn vrede te dragen.
Komt allen dichtbij, maar ook van ver.
Op weg verlicht door Bethlehem ster.

Zoekend
door
de
donkere
nacht.
Luisteren naar al die vreemde geluiden.
Kijk, herders houden deze nacht de wacht.
En Engelen die ons naar een stal duiden.
Kom
laten
wij
te
samen
gaan.
Naar die stal om daar
te horen.
Een Mensen Kind is aan ons gegeven.
Om Zijn Licht in vrede te beleven.

Gerard de Reus.
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