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Wat komt er dit jaar terecht van Advent 

…….? Voorbereiding op het kerstfeest en Kerstmis zelf? 
Tot nog toe hielden we geen vieringen omwille van het 
volgen van de overheidsmaatregelen met als basis zo 
weinig mogelijk groepsvorming en de anderhalve meter 
afstand van individuen van elkaar.  Gisteren hebben we 
onze manier van doen geëvalueerd in de vergadering van 
het bestuur van cluster Morgenster, waarbij ieder 
kerkbestuur afzonderlijk nog het recht heeft de 
voorstellen/besluiten te beoordelen op de relevantie voor 

de eigen parochie.   
 
Wat Kerstmis zelf betreft is het nog even afwachten wat de overheid toestaat, 
maar we verwachten niet, dat er meer dan dertig mensen bij de vieringen aanwezig mogen 
zijn mits de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen.  

•  Er zijn plannen bij omroep 3-Heuvelland de Nachtmis in de kerk van Wahlwiller uit te 
zenden. Het clusterbestuur verwijst daarnaar.  

• In Eys en Nijswiller zullen derhalve geen 
Nachtmissen zijn. Wel op de 1e en 2e 
Kerstdag in Nijswiller om 9.30, in Eys en 
Wahlwiller om 11.00 telkens met niet meer 
dan 30 deelnemers, tenzij de overheid 
anders beslist.  

• Derhalve is aanmelding van tevoren 
verplicht. Iedere parochie zal iemand 
aanwijzen bij wie men zich kan melden. In 
Eys is dat bij de secretaris van het 
kerkbestuur Ad Broers.  

• Op zondag 27 december zouden we dan de kerken open kunnen stellen tussen 10.30 
en 12.00 uur voor bv. het bezoeken van de kerststallen in de kerk. 

• Dan de Advent. Op de normale tijden tijdens de weekenden en door de week de 
gebruikelijke eucharistievieringen. Ook hier is aanmelding vooraf vereist.  
 

Waarom deze verandering t.a.v. de afgelopen weken waarin geen vieringen de 
kerken werden gehouden?  Het verlangen naar een kerkelijke viering 
leeft onder meerdere parochianen en daar komen we aan tegemoet. 
Ze ondervinden er steun aan en bemoediging in deze tijd van 
onzekerheid en menigmaal ook angst: ‘God als toevlucht aan wie men 
zich kan toevertrouwen bij hetgeen ons overkomt’. Met handhaving 
van de anderhalve meter afstand,  het beperkte aantal deelnemers 
hopen we de verspreiding van het coronavirus te verhinderen. Het 
dragen van een mondkapje is in kerken niet verplicht, zoals vandaag 
bekend werd gemaakt. We gaan dus opnieuw kerkelijke vieringen 
houden. Er is evenwel begrip en respect voor degenen, die liever 
zouden zien dat we géén vieringen houden.  

 



Advent en Kerstmis dagen ons uit 

creatief te zijn, nu in de kerk van alles 
niet kan. We zouden nu thuis (ook) samen 
met de kinderen een Adventskrans kunnen 
maken met vier kaarsen erop, voor iedere 
adventsweek één. We zouden bij de 
gezinsmaaltijd de kaars kunnen ontsteken, 
iedere week er eentje bij. Daarmee geven we 
aan op weg te zijn naar het licht (Licht). Er 
komen op onze websites korte teksten met 
toelichting die ons kunnen helpen ons op 
Kerstmis voor te bereiden. 
 
 

 

Vóór Kerstmis zouden we 

samen met de kinderen de kerstboom 
kunnen optuigen en een kersstalletje 
plaatsen en daarbij het kerstverhaal 
vertellen. De menswording van Jezus als 
uitnodiging om meer en meer mens te 
worden gedurende ons leven. De 
coronacrisis houdt een uitdaging in onze 
creativiteit aan te spreken en thuis ons 
geloof in licht (Licht) en leven (Leven) te 

vieren. Ik wens ons allen een goede voorbereiding op Kerstmis.  
 
Pastoor A. Reijnen.  
 


