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Wie staan er
Daar staan ze, de os en de ezel.
Ze kijken naar het Kind van Maria in de kribbe.
Wat voor bijzonders is daar nou aan?
Andere moeders hebben ook mooie kinderen.
In zekere zin hebben mensen, die zo praten, gelijk.
Aan de kleine Jezus was niet direct iets bijzonders te zien.
God werd in dat uur met opzet "niets bijzonders".
Hij werd een heel gewone mens, zoals u en ik.
Maar deze mens komt
van zo ver en van zo hoog naar ons toe.
Wij leven ons leven zoals het komt
of zoeken iets spectaculairs,
soms in extreme vormen.
Maar ook dat is weer vluchtig
en eens staan we weer met lege handen.
We raken gemakkelijk de zinloosheid van het leven,
in het gewone én het extreme.
Daarom deed de Zoon van God iets buitengewoons.
Hij werd gewoon mens.
En nog meer:
Hij deelde ons bestaan tot het uiterste toe,
tot lijden en dood.
Hij vulde het met zijn liefde!
Deze mens met deze liefde is verrezen. Hij leeft!
Zo breekt Hij het schijnbaar gewone leven van de mens,
maar ook alles wat hem overkomt,
open naar iets groots.
Boven onze grauwe dagen is de hemel open gegaan.
en komt naar ons toe.
En iedere mens mag weten:
door deze mens: Christus,
wacht ons een overgrote toekomst:
God met zijn liefde voor iedereen.
Dat geeft leven en is eeuwig leven.
Dat verandert nu ons aards bestaan!

Verblijven bij de kerststal
Wat eigen is aan kerstmis, is de kerststal
(en niet de kerstboom, al heeft deze ook een
betekenis). Het is goed om werk te maken van
het opzetten van de kerststal. Het is niet
zomaar even alles uitpakken en neerzetten.
Het is mooi om ieder jaar naar de beeldjes te kijken en je af te vragen wie
jij dit jaar bent in de kerststal. Als je dat ieder jaar doet, leer je niet alleen
deze bijbelse personen kennen maar pas je jezelf ook in in de kerststal.
Ook wij horen daar thuis. Er zijn gelovige mensen, zoals Maria,
gehoorzame mensen zoals Jozef, wijzen en rijken, armen en het uitschot.
Christus verzamelt ons allemaal rond Hem.
De kerststal nodigt ons uit om er steeds naar te kijken en bij te bidden.
Dat zeiden de herders: Laten we gaan zien wat er gebeurd is. En ze
knielden neer. Je kunt dat doen, alleen of met elkaar, elke avond, met
steeds een moment om bij de kerststal te verblijven. En bid erbij.
Velen hebben al vóór kerstmis het kerstfeest gevierd; wij doen dat vooral
erna, in de kersttijd, met alle feesten. Kerstmis mag zich ontvouwen; het
geloof mag in ons groeien en daarmee de hoop en de liefde.
Geef de kerststal een waardige plaats en ruim deze niet te snel op. Het is
kerstmis tot en met driekoningen!

Prettige feesten of Zalig Kerstmis
In de winkels koop je een feeststol en geen kerststol. Men ontwijkt soms
de naam van kerstmis. Ook wijzelf doen dat. We wensen elkaar prettige
feestdagen of we sturen elkaar kaarten met winterse taferelen. Maar het
gaat om ons geloof in Jezus, die niet alleen geboren wordt, maar ook onze
Redder is. Het gaat niet alleen om een gebeurtenis van 2000 jaar geleden,
maar het heeft betekenis tot en met vandaag. Het is dus een vraag aan
ons: Gaan we mee met de wereld of bezinnen we ons oprecht op ons
christelijk geloof, en verbinden we daar consequenties aan. Het gaat niet
zomaar om een paar fijne dagen met elkaar, hoe belangrijk en goed ook.
Het gaat er om of we God vinden, met deze Jezus en met Hem een weg
gaan van geloof, met hoop en veel liefde.
Zo wens ik u: Zalig Kerstmis!

Vieringen in Haastrecht
Zaterdagavond 21 en zondagmorgen 22 december
vieren we de 4de zondag van de advent
Kerstmis
Dinsdag 24 dec. Kerstavond:

20.00 uur

Nachtmis
m.m.v. Inbetween

Woensdag 25 dec. 1ste Kerstdag:

11.00 uur

Eucharistieviering
m.m.v. Caecilakoor

Donderdag 26 dec. 2de Kerstdag:

11.00 uur

Eucharistieviering
m.m.v. koorleden

Zaterdagavond 28 en zondagmorgen 29 december vieren we het feest
van de heilige Familie; de tijden van de vieringen zijn als elk weekend.
Rond Oud en Nieuw
Dinsdag 31 december:
Woensdag 1 januari:
Driekoningen
Zaterdag 4 januari:
Zondag 5 januari:

19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Caeciliakoor
11.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Inbetween
19.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
m.m.v koorleden

Vieringen in Schoonhoven
Zaterdagavond 21 en zondagmorgen 22 december
vieren we de 4de zondag van de advent
Kerstmis
Dinsdag 24 dec. Kerstavond:

19.00 uur

Kerstspel

22.00 uur

Nachtmis
m.m.v. Sursum Corda

Woensdag 25 dec. 1ste Kerstdag:

9.30 uur

Eucharistieviering
m.m.v. Sursum Corda

Donderdag 26 dec. 2de Kerstdag:

9.30 uur

Eucharistieviering
met samenzang

Zaterdagavond 28 en zondagmorgen 29 december vieren we het feest
van de heilige Familie; de tijden van de vieringen zijn als elk weekend.
Rond Oud en Nieuw
Dinsdag 31 december:
Woensdag 1 januari:

19.00 uur
9.30 uur

Viering in Haastrecht
Eucharistieviering
met samenzang

Driekoningen
Zaterdag 4 januari:
Zondag 5 januari:

17.30 uur

Eucharistieviering

9.30 uur

Eucharistieviering
met samenzang

De kerk heeft alleen toekomst als ze er op uit trekt
Kerstmis zegt dat God in Christus naar onze wereld komt.
God wil ons leven met zijn liefde vernieuwen. Zo mag de kerk met God
meewerken. Maar wij kunnen geen getuigen zijn als we geen ervaring
hebben met Gods vernieuwende liefde.
Vanuit de parochie bieden we aan om deze weg van geloof te gaan. Sinds
vele jaren hebben we de catechese avonden van de neokatechumenale
weg. Zij helpt mensen om in een kleine gemeenschap deze weg te gaan.
Daarnaast willen we een alfacursus gaan geven. Daar zijn wel helpers bij
nodig. Wie helpt ons? Middels een 10 tal bijeenkomsten, met een maaltijd,
gaan mensen met elkaar op weg. Ook wordt er van 18 tot 21 mei 2020
een Cursillio weekend gegeven. Het is mooi om met elkaar in een
weekend het geloof te beleven. Wie gaat ermee?
Het is niet eenvoudig om in deze tijd getuigen van Christus te zijn. Het
gevaar bestaat dat we ons steeds aanpassen. Je hebt een goede
onderscheiding nodig; niet alles is goed. We mogen ons ook niet terug
trekken uit deze wereld. De kerk mag geen gesloten bolwerk zijn. God wil
dat we betrokken zijn bij onze wereld, bij lief en leed. Kunnen we het licht
van Christus uit dragen, met ons gedrag en met onze woorden? We
hebben een Blijde Boodschap uit te dragen van liefde met veel hoop en
vertrouwen. God wil er voor ons zijn. Alleen als we dat zelf beleven,
kunnen we getuigen. De kerk is geen eigen clubje waar we op onszelf
gericht zijn. We dragen Christus uit; dat vraagt iets van je leven.
Het is de vraag op welk spoor we als kerk zitten en of we elkaar
meenemen, elkaar steunend en bemoedigend. Dan heeft de kerk
toekomst, ook als ze kleiner wordt. De vraag voor 2020 is: Hoe zijn we
kerk en hoe werken we daar aan. Iedereen die christen wil zijn heeft een
roeping. Geloven doe je niet alleen en niet voor jezelf. Wat je ontvangt,
mag je uitdragen, met de blijdschap en de dankbaarheid.
Laat je steeds mee nemen op deze weg van Christus.
Hij wil naar mensen toe gaan. Dat is ook de missie van de Kerk.

Algemene informatie
Pastoor J.E.M. van der Mee  0182-382455
 vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie
Pastorie

Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
 info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:
Actie Kerkbalans
NL44 RABO 0118 5024 17
Misintenties e.d.
NL71 RABO 0361 4102 04
Restauratiefonds
NL10 RABO 0191 9790 74

t.n.v. R.K. Kerk
H. Barnabas
Haastrecht

Kerkbestuur
Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u
contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie
Pastorie

Wal 61
2871 BC Schoonhoven
 0182-382455
info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:
Actie Kerkbalans
NL79 I NGB 0001 4600 00 t.n.v.
Misintenties e.d.
NL10 I NGB 0000 1138 15
Glas-in-lood
NL97 RABO 0305 4888 48

R.K. Kerkbestuur
H. Bartholomeus
Schoonhoven

Kerkbestuur:
Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u
contact opnemen met: Dhr. H. Hagenaars
Lopikerweg 42
2871 AV Schoonhoven
tel: 06 53641430

Met (klein)kinderen Kerst vieren:

Kerstspel “Maak plaats voor de Koning”
Op Kerstavond 24 december om 19.00 uur
wordt in de Bartholomeusparochie te Schoonhoven (Wal 63) het aloude verhaal van
de geboorte van het kindje Jezus verteld
en door kinderen uitgebeeld.
Er is geen plaats voor Maria en Jozef in de
herberg, maar een herder maakt plaats in een stal… in zijn hart.
Het bijzondere nieuws van Gods liefde is voor iedereen, jong en oud.
Er worden bekende kerstliederen gezongen, zodat iedereen kan
meezingen. U bent van harte welkom!
Driekoningen
De Drie Koningen zijn op weg naar
Bethlehem.
Zondag 5 januari komen zij langs
in Schoonhoven, in ‘De Overkant’ (Wal 34)
om 15.00 uur.
Alle kinderen zijn met hun (groot)ouders van harte uitgenodigd.
Kom jij / komt u ook?
Opdracht van de Heer
We vieren nog een keer Kerstmis na de kerstijd, de 40e dag na
Kerstmis. Op 2 februari is het Maria Lichtmis. Het valt dit jaar op
zondag! Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
Er mag het diepe besef leven: we zijn van God. Hij is onze Vader.
Wij zijn bij Hem geborgen; we weten ons thuis bij Hem, in de
ongeborgenheid van het leven in deze wereld
Christus is het licht der wereld. Wij worden zelf verlicht en met
onze (doop)kaars dragen wij Hem uit in de wereld. We zijn
geroepen om te getuigen van Hem, van wat Hij doet in ons leven.
Proberen we ons daarvan steeds meer bewust te zijn.

