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VREDESLICHT MET KERSTMIS. 
Het vredeslicht wordt ook dit jaar weer vóór Kerstmis opgehaald in de 
geboortekerk van Bethlehem en naar Nederland gebracht door leden van de 
scouting. In de Roermondse kathedraal kan het op 23 december worden 
opgehaald tijdens een viering om 11.30. Ook onze parochies van de cluster 
Morgenster zullen het Vredeslicht binnenhalen. Parochianen kunnen het, 
wellicht het beste met een lantaarntje, ophalen en thuis voor het venster 
plaatsen. Ik hoop dat velen ervan gebruik zullen maken. Kerstmis is immers de 
tijd van het Eer aan God in den Hoge en ‘vrede op aarde aan de mensen van 
goede wil’. ‘En wie is dat niet?’ schreef emeritus Bisschop Frans Wierts het 
vorig jaar nog in zijn kerstwens. AR    
 
KERSTMIS    
Kerstmis wordt tegenwoordig op vele manieren gevierd. Als sinds oktober wordt er reclame 
gemaakt met busreizen in Europa, vliegreizen naar warme landen buiten Europa, cruises in 
de Middellandse zee, in het Caraïbisch gebied en naar de VS. Klaarblijkelijk zijn bij velen de 
middelen voorhanden om op die aanbiedingen in te gaan. Dicht bij huis vinden we de 

kerstmarkten, kerstshows en andere evenementen, 
die vertier bieden. De misschien menigeen 
ouderwets in de oren klinkende kerstwens ‘Zalig 
Kerstfeest’ met zijn katholieke achtergrond is 
vervangen of aangevuld met wensen als ‘prettige’ of 
‘fijne’ of ‘gezellige’ (kerst)dagen. En waarom ook 
niet? Men hoopt op plezierig verlopende vrije dagen 
met ruimte voor extra genieten. Eigenlijk zou je, als 
je tijdens de kerstdagen mensen tegenkomt,  
moeten weten hoe men kerstmis viert en wat men 

ervan verlangt,  om aan te kunnen voelen welke verwachtingen er zijn. Men kan er de 
kerstwens op aanpassen. Iedereen worde zijn/haar eigen kerstmis gegund.  
Binnen het kerkgebouw zal het ‘zelige krismes’ nog wel blijven klinken. Dat heeft ermee te 
maken, dat christenen vieren dat hen in de geboorte van het Jezuskind, ‘heil’ overkomen is. 
Jezus is immers voor christenen ‘de mens geworden liefde van God’. Wat dat betekent 
kunnen we proberen te bevatten maar het is ook een niet te doorgronden ‘geheim’: God die 
mens wordt, ‘God vermenselijkt’ en ‘mens vergoddelijkt’. Evengoed voor christenen een 
bron van een intense vreugde. Wij worden bemind; en wat is belangrijker voor een mens 
dan het besef bemind te worden. Met Kerstmis is iedereen welkom in onze kerken om stil te 
staan bij dit grote mysterie en het mee te vieren. Aan allen prettige, gezellige, fijne vredige 
en zalige Kerstdagen toegewenst. Mede namens pastor A. Franssen en de kerkbesturen van 
cluster Morgenster, A. Reijnen, pastoor.       

http://www.parochie-eys.nl/


 
NIEUWJAAR. 
Op 1 januari vieren we Nieuwjaar. In veel landen is het voorzien van een getal 2019. Voor 
kinderen die zo gauw mogelijk verlangen groot te zijn kunnen  Nieuwe Jaren niet snel 
genoeg achter elkaar volgen. Grote mensen, die leven ‘in het midden van de tijd’, ervaren 
Nieuwjaar als een gebruikelijke markering van de tijd: het ene jaar is afgelopen het volgende 
begint. Zo volgen maanden en dagen, uren, minuten en seconden elkaar op. Evengoed hoort 
men toch regelmatig de verzuchting ‘een jaar betekent tegenwoordig niks meer’; ‘voor je er 
erg in hebt zijn de kinderen groot, het gaat allemaal veel te snel’. ‘Rap gaan de jaren voorbij’. 
Voor oudere mensen geldt dat helemaal. Ze vragen zich af: ‘waar is de tijd gebleven?’  Ze 
ervaren de voortschrijdende tijd aan hun strammere 
ledematen, aan hun groter wordende (klein)kinderen, aan 
de snelle veranderingen in en toename van mogelijkheden 
om het leven vorm te geven. Het verleden hebben we achter 
ons, het oude jaar is spoedig voorbij. Evengoed kijken we 
allemaal, jong en oud, uit naar onze toekomst. Wat die 
precies brengen zal weten we niet. Wat we verlangen weten 
we over het algemeen wel: een gelukkig leven met weinig 
sores en weinig trammelant. Niet voor niets wensen we elkaar een ‘gelukkig Nieuwjaar’. 
Sommigen zullen nog zeggen:  ‘ee gelukziëiig Neujoar’.  Daarin klinkt door  het 
toevertrouwen van onze toekomst aan ‘oze Herrgott’. Gelovend dat onze toekomst 
inderdaad bij Hem in goede handen is wens ik u allen mede namens collega A. Franssen en 
de collega’s van de kerkbesturen van cluster Morgenster een Zalig Nieuwjaar. A. Reijnen, 
pastoor. 
 
 
 
OVERLEDEN.  
Mevr. Agnes Bessems – Widdershoven op 78 jarige leeftijd te Gulpen. Uitvaartdienst was 
donderdag 6 december 2018, gevolgd door de crematie te Heerlen. 
 

Ziekencommunie: 

Indien u of een lid van uw familie de ziekencommunie voor Kerstmis  

wil ontvangen, dan kan dat indien u dit tijdig aanmeldt op ons 

secretariaat . 
 
 
KERKELIJKE BIJZONDERHEDEN AFGELOPEN JAAR. 
  6 kinderen werden in 2018 gedoopt 
  5 kinderen kregen op zondag 29 april 2018 de eerste H. Communie 
14 kinderen kregen vrijdag 15 juni het H. Vormsel toegediend door pastoor T. Storcken 
  2 huwelijken werden in 2018 voltrokken 
30 parochianen zijn het afgelopen jaar overleden 
  


