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Beste mensen, over een paar dagen beginnen wij met Adventstijd.  

Dat betekent dat Kerstmis nabij is. Dit is normaal gesproken een tijd van het jaar 

waarin families en vrienden samenkomen in een geest van vreugde , liefde en 

hoop.  Een traditie die eeuwen geleden zou zijn begonnen met een echte os, een 

echte ezel en een echte kribbe, samengebracht op kerstnacht in een grot in een 

Toscaans bos in Assisi.  

Elk jaar in december worden de beeldjes in alle soorten en maten nog uit hun 

opslagplaats gehaald: het jaarlijkse ritueel van het plaatsen van de kerststal kan beginnen. En als de 

stal  in combinatie met een versierde kerstboom eenmaal staat, is het eigenlijk al een beetje 

Kerstmis.  Kerstmis is het feest van de vrede. Helaas is die vrede vaak ver te zoeken.  

We leven in een verwarrende tijd waarin ons gevoel van veiligheid op de proef wordt 

gesteld.   Een tijd vol conflicten, met oorlogsaanvallen en toenemende verharding. 

Kerstmis biedt ons een moment van bezinning. Hoe hiermee om te gaan? We 

mogen er nog steeds vanuit gaan dat naastenliefde, respect voor de medemens en 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld waarin we leven geen tradities van het 

verleden zijn, maar opdracht voor de toekomst.    Dit is misschien meer dan ooit 

waar, in een wereld waarin het individu en de eigenbelang staat te vaak centraal. 

We moeten voorkomen dat angst en onzekerheid het laatste woord hebben.  

Het kerstverhaal herinnert ons eraan dat door de duisternis het Licht altijd schijnt.  

Het Licht dat ons wijst naar de geboorte van Jezus.  De herders kwamen op dat Licht, de koningen 

kwamen van verre.  Ook zij vonden het Licht.   

Zo kan kerstmis een Licht punt zijn in onze duistere tijd. 

 

Ik wens ons allen een goede voorbereiding op het Kerstfeest.                      Kapelaan Siju 

 

DOOPSEL   

In de maand november zijn in onze parochiekerk gedoopt: 

- Vive Luja, dochtertje van Bert Luja en Lisanne Hendriks. 

- Jaime Vijgen, zoontje van Simon Vijgen en Dorothy Senden en broertje van Yvan.    

We wensen de ouders, dopelingen, broertje en grootouders, Gods zegen en héél véél geluk toe.  

 

NIEUWJAARSRECEPTIE OP ONZE PASTORIE                                              
Zondag 1 Januari 2023 is de traditionele nieuwjaarsreceptie, na de Hoogmis van 
11.00 uur, op onze pastorie. 
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JONGERENLINTJE 2022 VOOR ONZE MISDIENAREN 

In het bijzijn van kapelaan Siju, koster Hedy 
Lahaije en Miel van Loo (hij doet de opleiding) 
en de ouders, heeft burgemeester Nicole 
Ramaekers op woensdag 23 november aan de 
14 misdienaren uit onze gemeente het 
Jongerenlintje 2022 uitgereikt. Voor onze 
parochie waren dit:     

Floor Crutzen, Charlotte Pálosi ,    
Luca Olischlager en Marija Palovkina. 

Dit was een verrassing voor allen en een blijk 
van waardering voor hun inzet voor onze 
parochiegemeenschap. Proficiat aan onze 
"kanjers" ; zij zijn het immers die de 
eeuwenoude traditie van misdienaarschap 
voortzetten en hopelijk andere kinderen 

motiveren hun voorbeeld te volgen.  

DANKJEWEL 

Met het einde van het jaar in zicht  een woord van dank aan kapelaan Siju, pastoor Bronneberg, 

emeritus pastoor Reijnen, pastor Franssen, de lectoren, de koster,  de misdienaars,  de koren en 

organiste, de bloemsierclub en de andere vrijwilligers welke bijgedragen hebben aan het verzorgen 

van al de diensten in onze parochiekerk.  

Dit jaar hadden we 3 gedenkwaardige vieringen: de installatie van pastoor Paul Bronneberg, de 

benoeming en eerste H. Mis van kapelaan Siju en het dankfeest voor inmiddels emeritus pastoor 

Ton Reijnen. Het waren onvergetelijke momenten voor ons dorp met de medewerking van o.a. 

harmonie St Agatha, schutterij St. Sebastianus, de koren Octavia, Hanzon Vocaal, St Cecilia, café 

Sport en al de andere verenigingen en vrijwilligers.                                                                                            

Als parochie dan ook een groot woord van dank aan hen allen ! 

 

Tijd voor nieuwe kansen 

Was het voorbije jaar een goed jaar voor jou, ben je een beter mens geworden? 

Je hebt toch 365 dagen de tijd gehad! Kijk heel even terug… Wat heb je gedaan?  

Zon en vreugde gebracht of droefheid en pijn? 

Was je bezorgd om anderen of heb je geluk afgebroken, misschien in je eigen gezin?      

 

Je leven van het afgelopen jaar ligt daar nu, onbewogen als een document 

voor de eeuwigheid en een nieuw jaar begint! Een nieuwe kans! 365 

dagen om goed, vriendelijk en behulpzaam te zijn! 

365 dagen om lief te hebben, om geluk te zaaien voor anderen! 

 

Nieuwjaar, seizoen van wensen en weder wensen! 

Door de sleur en de verplichting zijn deze Nieuwjaars gebruiken 

voor jou misschien een vervelend karwei. 

Nieuwjaar is soms het seizoen van de leugens! 

Alleen de liefde kan in deze dagen alles echt en nieuw maken! 

Een wens, een geschenk, een kus gevuld met liefde, is nooit een leugen. 

Nieuwjaar, het seizoen van de nieuwe kansen! 

Kruip niet weg in je eigen kleine alledaagse zelfzuchtige belangetjes. 

Maak het nieuwe jaar zalig  en gelukkig voor al je medemensen!  

                  Teksten uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds, P. Bosmans 

 



 

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 de Messias, waarnaar generaties hebben uitgezien 

 en naar wiens rijk wij ook vandaag nog uitzien. 
                                                                                                                      Uit: Met Maria Vieren, Werkgroep voor Liturgie Heeswijk  

 
DE DRUK VAN HET MOETEN  ‘SCOREN’ 
15 November vertrok het Nederlands elftal naar Qatar.   Ze waren er klaar voor coach Louis van 
Gaal en spelers.  De coach kon beschikken over jonge en over ervaren spelers.  
Ze waren allemaal fit, zeker gemotiveerd, de onderlinge atmosfeer was prima.    
Zo is de situatie ‘van binnen; een situatie die afhankelijk van de resultaten kan veranderen.  
            Er is echter ook druk van buiten, van de fans, van het publiek.   Er is sinds de jaren vijftig van 
de vorige eeuw met sport hoe langer hoe meer geld gemoeid: salarissen van spelers en staf, 
accommodaties, spelersbus, reclamemateriaal enz.    
Het publiek eist waar voor zijn geld, succes, de eerste plaats of een 
plaats in de top, minstens handhaving.  Teleurstelling uit zich 
tegenwoordig vaak in uitingen van geweld of vernieling.    
Klaarblijkelijk appelleert de rivaliteit, die bij sport hoort, aan 
destructieve instincten in de mens.   Dat is een kwalijke 
ontwikkelingen in de sport, die door professionaliteit in de beoefening 
ook veel positiefs met zich mee heeft gebracht.  Menige elftalspeler 
kost het als hij/zij niet scoort zijn plek, de coach menigmaal zijn kop.   
Als je te zeer afhankelijk raakt van ‘het moeten scoren’ ben je een 
ongelukkige mens.  De druk van buiten is namelijk groot, voor menigeen té groot. Teleurgesteld en 
gekwetst verdwijnt menigeen van het veld. 
Het ‘moeten scoren’ speelt zich overigens ook af op economisch, in de politiek en op  
maatschappelijk terrein.  Mensen moeten van zichzelf menigmaal een topniveau halen en/of staan 
onder druk van buiten om dat te halen.  Niet iedereen is daartoe in staat.  
Een negatieve waardering voor hun mens-zijn heeft te maken met hun onvermogen om de van hen 
verlangde prestaties te leveren.  Hun inkomen is vaak navenant.   
Zou het geluk in de wereld niet toenemen als we de-gebruikelijke-maatstaven-voor-waardering 
relativeren ten behoeve van waardering voor mensen-in-hun-er-zijn’.    
Zouden we daardoor niet anders gaan ‘rekenen’.   Dat zou ook meer beantwoorden Gods 
waardering voor de mens, zoals die in Jezus en zijn Goede Nieuws aan de orde komt.   Kerstmis is 
het feest Gods waardering voor ‘de mens in ons’ zichtbaar geworden in de menswording van het 
kind Jezus onder ons.                                                                        A. Reijnen emeritus-pastoor   
 
 

 
De parochiebladmedewerkers  wensen u  Zalig Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar. 
Aan het parochieblad werken mee: kapelaan Siju, pastoor Reijnen,  Jet Beckers,  Riet Jeukens,  Wies Ramaekers, 

Miet Didden,  José Bost en  Ad Broers   

 
 
 
 

 



 

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 

 
 

Za.   3 dec. 19.00 uur Gest. Jrd. Mia en Nico Bartholomé – Offermans 

Ouders v.d. Weijer – Bremen en familie 

Jo en Dries Gulpen - Loneus 
 

Zo.   4 dec.   9.45 uur 2de Advent 

Otto Janusch 
 

Ma.   5 dec. 18.45 uur 

19.00 uur 

Rozenkransgebed 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Za. 10 dec. 19.00 uur Jaardienst ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 

Gest. Jrd. Maria en Antoine Cox - Lardinois 
 

Zo. 11 dec.   9.45 uur 3de Advent 

Jaardienst Jan Beckers 

Gest. Jrd. echtgen. Creusen – Baumans 

Gest. Jrd. ouders van Loo – Senden 
 

Ma. 12 dec. 19.00 uur Voor alle mensen in oorlogsgebieden 
 

Za. 17 dec. 19.00 uur Tevens Boeteviering 

Jaardienst ouders Jeukens - van Loo 

Bertien Mulders – Canisius (collecte) 

Sjir Sevarts (collecte) 
 

Zo. 18 dec.   9.45 uur 4de Advent Tevens Boeteviering 

Jaardienst Jan en Els Engelen - Lauvenberg 

Gest. Jrd. Zef Sieben en Lieske Scheepers – Sieben 
 

Ma. 19 dec. 11.00 uur 

19.00 uur 

Schoolviering Advent 

Geen H. Mis 
 

Za. 24 dec. 18.00 uur 

22.30 uur 

Gezinsviering Kerstmis 

Gest. Jrd. Ger Kokkelmans 

Gest. H. mis ouders Vanwersch – Souren en familie 

Jos Huppertz – Vaessen 

Ouders Olischlager – Lumey en dochter Enny 

Ouders Boon – van Loo en kinderen 

Jo en John Sauren en ouders Mullenders – Gulpen 

Mia Conjaerts – Theunissen en voor dochter Monique 

Ouders Franken – Sintzen en zoon Piet 
 

Zo. 25 dec.   9.45 uur Hoogfeest Kerstmis 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 

Ma. 26 dec. 11.00 uur 2de Kerstdag 

Jo Pálosi 
 

Za. 31 dec. 19.00 uur Voor vrede en gerechtigheid in de wereld 

 

 

 

 



 

 

WAT IS ONS ONZE VRIJHEID WAARD? 

 

Mijn medebroeder Joseph Römelt, tot voor kort, ondanks de ziekte MS 

waaraan hij leed, professor aan de Universiteit van Erfurt, schreef een 

behartenswaardig boekje ‘Freiheit als Geschenk’. Hij gaat uit van de 

geschiedenis van Duitsland sinds de 2e wereldoorlog t/m eenwording van het 

land door de Val van de Muur en constateert aan de hand daarvan:   

‘Vrijheid is een groot geschenk. ‘Het is de voorwaarde voor een vervuld 

en menselijk leven in veiligheid en geluk. En toch is die vrijheid ook een 

moeilijke opgave en een uitdaging’.  

Vermoedelijk ervaren wij dat ook in onze huidige situatie.  We worstelen nog 

met de gevolgen van de coronapandemie en regelmatige is er vrees voor een 

nieuwe golf; we worden geconfronteerd met oorlogen en geweld wereldwijd en 

nu ook in Europa.  Oekraïne is van zijn vrijheid is beroofd.  Onze eigen vrijheid 

wordt bedreigd.  We betalen nu al een hoge prijs door onze afhankelijkheid tot 

voor kort van Russisch aardgas en olie.  Ons geld is minder waard bij het doen 

van inkopen.  Het kost veel mensen moeite  bij alle krimp een goede, nieuwe 

balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven.  Velen van ons hoefde niet zo 

nauw te kijken.  We waren het immers goed gewend.         De neiging die 

(materiële) welvaart te behouden is daarbij niet onbegrijpelijk. Maar daarvoor 

kiezend zouden we er wel eens bekaaid af kunnen gaan komen. Immers, 

degenen, die neiging hebben tot baas spelen hebben immers nooit genoeg.  

Ze verlangen van anderen steeds meer onderworpenheid.          Mensen raken 

hun ware vrijheid kwijt. De oorlogen van 1940-1945 en die van nu in Oekraïne 

en elders in de wereld politieke regimes als het communisme en dictaturen zijn 

er een bewijs van.     

Koesteren we derhalve onze vrijheid als een kostbaar geschenk, dat de 

moeite waard is en moeite mag kosten; een vrijheid, die de basis is voor 

volwaardig menselijk handelen in overeenstemming met Gods plan toen Hij 

ons in den beginne schiep.  Hij schonk ons onze vrijheid en zag tóen dat het 

goed was.  En vergeten we niet al degenen, die hun leven ingezet hebben en 

nog inzetten voor de vrijheid van hun medemensen.  Tijdens ons-gezamenlijk-

op- weg-zijn door het leven, kunnen we ook door woestijn moeten.                

Het kan ons, zoals indertijd in de Bijbel gebeurde, terug doen verlangen naar 

de vleespotten van de slavernij  (zie Boek van de Uittocht).  Het zou ons doen 

vergeten, dat we bestemd zijn voor het ‘beloofde land’ met vrijheid van leven.    

                                                                            A. Reijnen emeritus-pastoor 

 

 



 

BEZINNING ADVENT 2022  A-jaar 

 

Bijbelteksten dinsdag 29 november: Jesaja hst 11, 1-10; Evangelie v. Lucas hst 10 21-24 

 

Dag geachte lezer, 

Een van de manieren van voorbereiding op Gods menswording van Jezus, geboren op Kerstmis, is 

ons te bezinnen. Dat kunnen we geschikt doen aan de hand van de Bijbelteksten, die ons in de 

vieringen van de dag worden gepresenteerd. Vandaag worden ons boven vermelde teksten 

voorgesteld.  

 

Profeten laten niet na te dromen over de toekomst. Zij ervaren de concrete omstandigheden waarin 

zij leven, de goede kanten en de onvolkomenheden daarin. Ons menselijk bestaan laat nog veel te 

wensen over, is verre van volmaakt en ook degenen die ons de weg zouden moeten wijzen schieten, 

soms zwaar, tekort. Terwijl ‘in den beginne’ God naar zijn Schepping keek en had ‘gezien dat die 

goed was’. De dromen over en het verlangen naar een wereld overeenkomstig Gods plan blijven de 

mensheid en vooral de in God gelovige mensen bezig houden. De profeet Jesaja voorziet de komst 

van een God-getrouwe mens, voorzien van diens Geest, een geest van wijsheid en verstand, een 

geest van raad en heldenmoed, een geest van liefde en vreze des Heren. Als men Hem de kans 

geeft wordt de wereld anders, beter, liefdevoller onder elkaar en meer gods-getrouw. (Neem 

eventueel de tekst uit het boek Jesaja erbij). De Lucastekst geeft aan dat in Jezus Christus de 

dromen/verlangens zijn vervuld en dat Hem door God, de Vader alles in handen is gegeven wat ons 

ten goede kan leiden; dat mensen zonder pretenties, die in eenvoud leven, daar ontvankelijk voor 

zijn. Hen wordt geopenbaard waar het in het leven werkelijk om draait. (Neem eventueel de tekst van 

Lucas erbij). 

 

 Willen we de betekenis van het bovenstaande tot ons door laten dringen dan is wellicht een 

goede raad op zijn plaats: 

 

 *Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, in uzelf kunt keren en niet afgeleid wordt. 

*Neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen. 

*Lees de tekst(en) die u is (zijn) voorgesteld. Laat deze tot u doordringen en vraag u af wat er 

volgens u in de tekst(en) staat. (Kunt u dat met eigen woorden weergeven?) 

*Lees de tekst(en) nog een keer en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u (al) 

gelezen had?  

*Waarom wordt de aangegeven tekst ons in de Advent aangereikt, tijd van  voorbereiding op 

de viering van de geboorte van Jezus? 

*Vraag u af of u iets aan de voorstelde tekst(en) hebt? Komen ze overeen met uw eigen 

dromen/verlangens/verwachtingen?    

*Blijf een minuut of vijf (of langer) stil. 

*Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting. 

En ga verder met uw bezigheden                           A. Reijnen emeritus-pastoor 

 


