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ADVENT   EN VERWACHTING 

In een tijd van verwachting kijk je niet alleen vooruit.  

Je kijkt ook terug in de geschiedenis en je put moed uit de ervaringen van het 

verleden. 

Bij iedere mens die nog iets in zijn leven wil verwachten, gebeurt dit.  

Als gelovige mensen verwachten we voortdurend de verlosser:  

we verwachten genezing waar ziekte is en pijn,  

we verwachten bevrijding waar verdrukking heerst,  

we verwachten vrede in een wereld van haat, agressie en oorlog. 

Samen met Maria willen we verwachten: 

zij is de moeder van Messias, waarnaar generaties hebben uitgezien 

en naar wiens rijk wij ook vandaag nog uitzien.     Kees Harte, Woorden met elkaar, uit: Met Maria vieren ( Heeswijk ) 

ALS JE NAAR DE KERSTSTAL GAAT  

Je hoeft niet veel te spreken wanneer je naar de kerststal gaat, weet dat je vrede 

vindt als je dit kind naar binnen laat. 

Je hoeft geen schatten mee te dragen wanneer je naar de kerststal gaat 

weet dat voor dit kind een klein gebaar volstaat. 

Je hoeft niet lang te blijven wanneer je naar de kerststal gaat, 

als je maar begrepen hebt wat dit kind te wachten staat.                        F. Weerts 

 

GORETTISTICHTING BEDANKT SPONSOREN 
Afgelopen zomer werd India getroffen door hevige overstromingen met zeer ernstige gevolgen. 
Ook de deelstaat Karnataka, waar de sponsorkinderen van de Gorettistichting wonen, werd zwaar getroffen. 
Zuster Maria Goretti heeft om financiële hulp gevraagd en vele mensen hebben gehoor gegeven aan haar 
verzoek. De stichting heeft het mooie bedrag van € 9.735,-- mogen ontvangen. Dit bedrag is met name 
besteed aan hulp voor de eerste levensbehoeften. De stichting wil bij deze alle sponsoren, mede namens 
zuster Maria Goretti, van harte bedanken. 
 
De Gorettistichting blijft zich onverminderd inzetten voor kansarme kinderen in India. Sponsors zijn van harte 
welkom. Met een jaarlijkse bijdrage van slechts € 150,00 kan een kind naar school en een toekomst 
opbouwen.  
Wilt u meer weten of sponsor worden, bezoek dan onze site www.gorettistichting.nl of stuur een e-mail naar 
info@gorettistichting.nl  of telefonisch  06-50218760. 
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WINTERFEEST EN KERSTMIS 
Hoe langer hoe meer wordt de decembermaand gevuld met een groot aanbod van evenementen, markten en 
reizen, die losstaan van het christelijk kerstgebeuren. Ik kom mensen tegen die bezorgd zijn, dat Kerstmis uit 
het publieke leven aan het verdwijnen is. Kerstmis wordt voor de meerderheid van niet-christenen tot 
‘winterfeest’.  Daarmee komt de tijd terug van vóór de intrede van het christendom. Toen was er al een 
Romeinse viering van de omslag van donker naar licht op het einde van december. Het was het feest van  de 
‘winterzonnewende’  of het feest van ‘de onoverwinbare zon’. Dat is al gauw merkbaar.   Immers ‘tusje 

christmes en dreiköninge lengen de daag al ‘enge hánesjrei ’. Het duurt 
nog even maar de lente komt er aan. Toen het aantal christenen gestaag 
toenam en een meerderheid ging vormen kwam het accent minder op de 
zonnewende te liggen dan op de geboorte van Jezus als HET LICHT van 
onze wereld. In het midden van 4e eeuw werd in Rome  kerstmis gevierd. 
Dat breidde zich hoe langer hoe meer uit. Christenen vieren nu over heel 
de wereld de geboorte van Jezus; wij met Kerstmis, de orthodoxe 
christenen op 6 januari, Openbaring des Heren of Driekoningen. Dat zal 
voor christenen ook zo blijven ook als hoe langer hoe meer met allerlei 
evenementen de overgang wordt gevierd naar het langer worden van de 

dagen. Het gaat er wel om in onszelf enige ruimte te bewaren voor wat we als gelovige christenen vieren. De 
versierde en altijd groene kerstboom, teken van leven, en de kerstkribbe thuis, in de kerk en buiten,  zullen 
tekenen blijven van wat wij vieren. Hoogtepunt voor christenen is ons samenkomen tijdens Nachtmis en 
Hoogmis voor de viering van de geboorte van Jezus, Licht in onze wereld, gekomen omwille van ons heil.  A. 
Reijnen, pastoor  
 
MENSEN HELPEN MENSEN 
Het overlijden van een dierbare bezorgt degenen die het treft veel pijn en verdriet. Iemand die er (vaak) lange 
tijd was en deel uitmaakte van het leven is er voorgoed niet meer. Het Zorgoverleg van onze cluster 
Morgenster heeft daar aandacht voor en organiseert twee maal per jaar, in november en mei, een middag 
waarop degenen die dat aangaat met elkaar hun ervaringen kunnen delen in de pastorie. De deelnemers 
luisteren die middag in november aandachtig naar elkaar. Ze zijn lotgenoten. Dat is voelbaar. In spreken en 
luisteren, elkaar bevragend,  helpen ze elkaar. Maar het doet ook goed te vernemen, dat mensen buiten deze 
kring van rouwenden, belangstellen in degenen die verdriet hebben en zich vrienden tonen van degenen die 
verdriet hebben. Dat gebeurt zomaar door elkaar op te zoeken, uit te nodigen; door aandacht en hartelijkheid. 
Ze zijn een levend  pleidooi voor onderlinge betrokkenheid en lotsverbondenheid.  A. Reijnen, pastoor 
  
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 . 
 
KERSTCONCERT 
Het kerstconcert is dit jaar op zondag 22 december om 16.00 uur in onze kerk, met medewerking van  

Hanzon Vocaal,  dameskoor Octavia, kerkelijk zangkoor St. Cecilia, Jose 

Niessen, Pieter Nass  en  harmonie St Agatha. Na afloop is voor de deelnemers 

en bezoekers een gezellig samenzijn in café Sport.  

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag,  is om  11.00 uur de H. Mis en na afloop tot 14.00 uur receptie in 

pastorie.  

KERSTDINER IN WITTEM 
Ook dit jaar wil de communiteit van Wittem het Kerstfeest graag samen met andere mensen vieren. Misschien 
voelt u er wat voor om op Eerste Kerstdag, 25 december aan te schuiven aan het Kerstdiner in Wittem? U 
bent van harte uitgenodigd, van 12.00 tot ca. 16.00 uur. We vragen u wel u van tevoren aan te melden.  
Kosten: een vrije gave. Aanmelden kan bij de receptie van Klooster Wittem, tel 043 450 17 41 
 
 

DOOPSEL 
Op 10 november zijn gedoopt dochtertje Isa en zoontje Jesse van Andy Sintzen en  
Michelle Gerards. 
We wensen ouders, grootouders en dopelingen Gods zegen en héél véél geluk toe.  



 

 

DANKWOORD                                                                                                           

Alvast noteren in agenda 

Met het einde van het jaar in zicht een woord van dank aan onze 

pastoor Reijnen, pastor Franssen, de lectoren, de koster, de koren, de 

bloemsiergroep en de andere vrijwilligers welke bijgedragen hebben 

aan het verzorgen van al de diensten in onze parochiekerk. 

 

PAROCHIEBLAD 

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve 

in te leveren vóór 26 december bij het secretariaat van onze pastorie.  

 
 
De parochiebladmedewerkers  wensen u  Zalig Kerstfeest & 

Gelukkig Nieuwjaar. 

Aan het parochieblad werken mee: pastoor Reijnen,  Jet Beckers,  Riet 

Jeukens,  Wies Ramaekers, Miet Didden,  José Bost,   Hub Sintzen,  Ad Broers  en  alle huis-aan-huis 

bezorgers 

 
 

K E R K D I E N S T E N    P A R O C H I E   H. A G A T H A   E Y S.  

Zo.    1 dec.   9.45 uur 1ste Advent 

Voor leden en overleden leden van Kerk. Zangkoor 

St. Cecilia en dameskoor Octavia 
 

Ma.    2 dec. 19.00 uur Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

Vr.    6 dec.   9.00 uur Gezinsmis 2de Advent 

Za.    7 dec. 19.00 uur Jaardienst Zef Muyrers en overl. familieleden 

Jaardienst ouders Olischlager – Lumey 

Gest. Jrd. Mia en Nico Bartholomé – Offermans 

Gest. Jrd. ouders Olislagers – Schlenter 

Ouders Bindels – Bartholomé (collecte) 

Otto Janusch 

Ouders van de Weijer – Bremen 
 

Zo.    8 dec.    9.45 uur Gest. Jrd. echtg. Creusen – Baumans 
 

Ma.    9 dec. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Vr.  13 dec.   9.00 uur Gezinsmis 3de Avent 
 

Za.  14 dec. 19.00 uur Gest. Jrd. Jacobus en Netta Canisius – Sluysmans 

Gest. Jrd. Maria en Antoine Cox – Lardinois 

Sjra Horbach (collecte) 
  



Zo.  15 dec.   9.45 uur Jaardienst Jan  Beckers 

Jaardienst Wiel en Philon Crutzen - Hollands  

Gest. Jrd. ouders van Loo – Senden 

Gest. Jrd. ouders Broers – Houben 
 

Ma.  16 dec. 19.00 uur Andrees Voncken, Bertien Lauvenberg en 

ouders Lauvenberg – Senden 
 

Vr.  20 dec.   9.00 uur Gezinsmis 4de Advent 

 
 

Za.  21 dec. 19.00 uur Gest. Jrd. ouders Jeukens – van Loo 

Pierre Hambuckers (collecte) 

Lieske Vanhommerig – Hamers (collecte) 

Gène Derksen 

Huub Schouteten 

Tijdens H. mis tevens boeteviering 

Na H. mis gelegenheid voor privé - biecht 
 

Zo.  22 dec.    9.45 uur 

 

16.00 uur 

 

Gest. Jaardienst Zef Sieben 

Tijdens H. mis tevens boeteviering 

Kerstconcert  

Ma.  23 dec. 19.00 uur Geen H. mis 
 

Di.  24 dec. 18.00 uur 

23.00 uur 

Gezinsmis 

Gest. Jrd. Ger Kokkelmans 

Gest. H. mis ouders Vanwersch – Souren en familie 

Ouders Olischlager – Lumey 

Enny Eijgelshoven – Olischlager (collecte) 

Jos Huppertz – Vaessen 

Hein Hendriks (nms. Kerk. Zangkoor St. Cecilia) 

Ouders Boon – van Loo en kinderen 

John en Jo Sauren en overl. ouders Mullenders – Gulpen 

Ouders Franken – Sintzen 
 

Wo. 25 dec.   9.45 uur Vrede voor iedereen  
 

Do. 26 dec. 11.00 uur Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

Frans Thiessen 

Ouders Wierts – Eijgelshoven en kleinkind Lianne 

Jo Geurts 
 

Za. 28 dec. 19.00 uur Geen H. mis 
 

Zo. 29 dec.   9.45 uur Bijzondere intentie 
 

Ma. 30 dec. 19.00 uur Geen H. mis 



    

    

    

    

    

 

 


