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Met (klein)kinderen Kerst vieren:

Haastrecht: op 24 december om 16.30 uur
Op Kerstavond is er om half 5 een Kerstviering voor kinderen met
hun ouders en grootouders. Het zal een bijzondere viering zijn.
Kinderen en anderen kunnen geschenken mee nemen voor de
pasgeboren Jezus en zijn ouders. We leggen dat bij de stal. Jezus
kent genoeg mensen die dit goed gebruiken kunnen. Ook worden
de kinderen uitgenodigd om een gebedje te doen bij de stal, en
worden kaarslichtjes bij de stal gezet als het kindje in de kribbe
wordt gelegd. Geschenken kunnen ook al eerder gebracht worden.
Dan wordt het een Zalig Kerstfeest voor mensen die niet zoveel te
besteden hebben. Wilt u zich wel aanmelden van tevoren i.v.m.
de RIVM-maatregelen (zie binnenzijde).
Schoonhoven:
op 24 december van 18.00 – 20.00 uur
De kerk van de Bartholomeusparochie te
Schoonhoven (Wal 63) is open voor een kleine
kerstwandeling in de kerk. Een heraut stuurt u
op pad en langs een route met verschillende ‘taferelen’ uit het
Bijbelse kerstverhaal (o.a. de drie koningen, herdersveld en herberg).
Tenslotte wordt u door de engelen onthaald bij de kerststal, met
Jozef, Maria en het kindje Jezus.
Voor gezinnen, maar ook voor iedereen is dit een goede gelegenheid
om Kerst in te luiden met een bezoek aan de kerk en het kindje Jezus
in stal. De kerk zal in ‘kerstsfeer’ zijn met kerstliederen en kaarsen.
U hoeft zich voor een bezoek niet aan te melden! Het kan zijn dat u
even moet wachten omdat we er voor moeten zorgen dat er niet
teveel mensen tegelijk in de kerk zijn. Kom met uw (klein)kinderen!
Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de moeilijkheden
en volhardt in het gebed (Rom 12,12).
Ieder jaar ontvangt u in het nieuwe jaar een zegenwens. Deze keer is
de tekst heel kernachtig. Door Christus houden we de hoop bij alle
moeilijkheden en het gebed vergezelt ons in alle omstandigheden.
Geef de kaart een duidelijke zichtbare plaats zodat de tekst u heel
2021 kan vergezellen.

VIER KERSTMIS
Hoe vieren we kerstmis? Het zal dit jaar anders zijn. Overal worden er
adviezen gegeven en voorstellen gedaan. Ook in onze kerk is er een site
geopend met ideeën: vierkerstmis.nl
Zonder Christus missen we het echte Kerstfeest.
Misschien ontdekken we Hem weer, juist in deze rare tijd. Eens was er
geen plaats voor Hem in de herberg. En nu? Is er plaats voor Hem in onze
wereld, in onze huizen en in ons eigen leven? Ons beperkte leven krijgt
een diepere inhoud. We zijn niet meer echt alleen. Ons leven krijgt een
richting, naar God toe, die onze Vader is. Alles krijgt ook een zin, in het
licht van deze Christus: arm geboren, gestorven aan het kruis, vol lijden
en met uiteindelijk de dood. Is dat het leven?
Deze Christus komt voor ons. Hij breekt ons leven open naar God en naar
elkaar. Deze Christus leeft! Hij is verrezen en heeft de machten van het
kwaad overwonnen. We leven soms of vaak in moeilijke tijden, maar
houdt goede moed. Christus is er voor ons. Hij is voor ons geboren, voor
ons gestorven en voor ons verrezen. Leef met Hem.
NAAR DE KERK
Het is nog niet bekend hoeveel parochianen naar de vieringen kunnen
komen. Het zal beperkt zijn en men moet zich aanmelden. Vanuit ons
secretariaat kijken we naar de mogelijkheden om iedereen zoveel mogelijk
in de gelegenheid te stellen.
Vier langer Kerstmis. Er zijn meer mogelijkheden: Kerstnacht, 1e kerstdag
maar ook 2e kerstdag en meteen daarna de zondag met de H. Familie.
We spreiden naar gelang de aanmeldingen, de deelname aan de vieringen
over deze vier dagen.
Op kerstavond is er in Schoonhoven een kerstwandeling in de kerk. Dat
geeft aan meer mensen de mogelijkheid om naar de kerk te komen
zonder aanmelding (zie de achterzijde van deze special).

Zalig Kerstmis
Dat het Koningkind geboren mag worden in u,
en u mag sterken in de moeilijkheden.
Dat Hij mag herstellen wat is stukgegaan
en weer vat laat krijgen op wat u is ontglipt.
Dat Hij vreugde laat opbloeien in al uw relaties
en een diepe vrede mag geven in uw hart.

Vieringen in Haastrecht
Voor de vieringen moet u zich aanmelden.
Alleen met een toegangsbewijs kunt u naar de kerk
komen. Heeft u dat niet, dan kunt u meeluisteren via
kerkdienstgemist.nl.
Zaterdagavond 19 en zondagmorgen 20 december
vieren we de 4de zondag van de advent
Kerstmis
Donderdag 24 dec. Kerstavond:

16.30 uur

Woorden gebedsviering
m.m.v. Inbetween

20.00 uur

Nachtmis
m.m.v. Caecilia

Vrijdag 25 dec. 1ste Kerstdag:

11.00 uur

Eucharistieviering
m.m.v. Inbetween

Zaterdag 26 dec. 2de Kerstdag:

11.00 uur

Eucharistieviering
met zang koorleden

Zondagmorgen 27 december om 11.00 uur
vieren we het feest van de heilige Familie
Rond Oud en Nieuw
Donderdag 31 december:

19.00 uur

Vrijdag 1 januari:

11.00 uur

Driekoningen
Zaterdag 2 januari:
Zondag 3 januari:

19.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering
m.m.v. Inbetween
Eucharistieviering
m.m.v. Caecilia
Eucharistieviering
Eucharistieviering
met zang koorleden

Vieringen in Schoonhoven
Voor de vieringen moet u zich aanmelden.
Alleen met een toegangsbewijs kunt u naar de kerk
komen. Heeft u dat niet, dan kunt u meeluisteren via
kerkdienstgemist.nl.
Zaterdagavond 19 en zondagmorgen 20 december
vieren we de 4de zondag van de advent
Kerstmis
Donderdag 24 dec. Kerstavond:

18.00 - 20.00 uur (zonder aanmelding)
Kerstwandeling in de kerk
22.00 uur Nachtmis
m.m.v. Sursum Corda

Vrijdag 25 dec. 1ste Kerstdag:

9.30 uur

Eucharistieviering
m.m.v. Sursum Corda

Zaterdag 26 dec. 2de Kerstdag:

9.30 uur

Eucharistieviering
met zang koorleden

Zondagmorgen 27 december om 9.30 uur
vieren we het feest van de heilige Familie.
Rond Oud en Nieuw
Donderdag 31 december:
Vrijdag 1 januari:

19.00 uur
9.30 uur

Viering in Haastrecht
Eucharistieviering
met zang koorleden

Driekoningen
Zaterdag 2 januari
Zondag 3 januari:

17.30 uur
9.30 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
met zang koorleden

DE KLEINE GOD
We vieren met kerstmis de geboorte van Jezus? Wie is deze Jezus. Alles
wat Hem omringt maakt duidelijk dat het om een bijzonder kind gaat.
Maria en Jozef weten het heel precies. Er zijn engelen die het vertellen. Er
is een hemels licht. Er komen koningen af op dit kind met goddelijke
geschenken van goud en wierook. Hier komt God in ons midden.
Maar er zijn ook vreemde tekenen. Een God die in een stal geboren wordt.
Hoe is het mogelijk? Er was voor Hem geen plaats. Dat is het. Geen plaats
voor God in deze wereld en in ons leven. God komt heel klein, als een
baby, als een mensenkind. Wat kan Hij doen in deze wereld. Van de
grootheid van God, waar we vaak van horen met zijn machtige daden, is
niets meer te zien. God wordt klein en ook machteloos, met open,
uitnodigende armen. Het enige dat nog telt is zijn liefde voor ons, zoals
we zijn en met wat we (verkeerd) doen. Het enige dat nog telt is deze
waarheid van God, die Jezus laat zien tot op het kruis. God is geen God
van geweld, die ons dwingt en onder druk zet! Hij nodigt uit. Hij bedelt
om onze wederliefde. Zijn liefde vernieuwt ons leven en kan de wereld
veranderen. Het is moeilijk voor de mens om mee te gaan en mee te
doen, zo vast als hij zit aan deze wereld, aan zijn eigen
ideeën en plannen. Deze God moet ons echt bevrijden.
DE VOGELS
Er was eens een man. Hij was een goede vader en
echtgenoot, leefde niet voor zichzelf, maar het geloof zat
niet zo diep. Van al dat gedoe rond Kerstmis moest hij niets hebben. “God
mens geworden? Wat een onzin!” En zo kijkt hij op Kerstavond, vrouw en
kinderen zijn naar de kerk, naar buiten. De koude oostenwind zwiept steeds
groter wordende vlokken sneeuw tegen het huis. Juist als hij zich omdraait,
hoort hij een doffe bons. Buiten spartelt een groepje vogels in de sneeuw, ze
proberen zich te herstellen van de klap tegen het raam. “Die arme beestjes
zullen nog doodgaan van de kou.” Hij loopt naar de schuur achter het huis,
doet het licht aan en zet de deuren wijd open. Maar de ‘beestjes’ durven
niet. “Ik haal wat brood.” Spoedig loopt een spoor van kruimels richting de
schuur, maar de vogels houden veilige afstand. De man lokt, fluit, roept,
nadert van achteren, maar ze fladderen alle kanten op behalve in de richting
van de warme, veilige schuur. “Ze vinden mij maar een vreemd,
angstaanjagend wezen. Hoe kan ik hun laten zien dat ze mij kunnen
vertrouwen? Al kon ik maar een paar minuten een vogel zijn, misschien kon
ik ze dan veilig naar binnen leiden.” Plots beginnen ergens in de verre
donkere stille klokken te luiden. De man staat stil, luistert, en hoort hoe zij
roepen in de nacht. Dan valt hij op de knieën in de rulle sneeuw en fluistert:
“Nu begrijp ik het, nu snap ik waarom U mens moest worden.”

Algemene informatie
Pastoor J.E.M. van der Mee  0182-382455

 vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie

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 INGB 0001 4600 00 t.n.v.
Misintenties e.d.
NL10 INGB 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

KERSTMIS
wanneer je in de Kerststal komt
dan vind je een Kindje klein
met twee uitgestrekte handjes
omdat Hij bij jou wil zijn
als je Hem voorzichtig opneemt
en liefdevol vasthoudt in je armen
zal Hij je leven helen
en je levenslang verwarmen
niet alles zal worden opgelost
-verdriet hoort bij het levenmaar Hij zal immer bij je zijn
je kracht en vrede geven
kracht om steeds door te gaan
en vrede om bij stil te staan,
zorg maar dat je Hem altijd vindt:
Hij is er voor ons in dit Kind

Te horen in de kerstnacht

Aan allen die in duisternis zijn:
Er zal een licht stralen. Want een kind is ons geboren
Zijn naam zal zijn: Vader en vredesvorst (Js 9 1.8)

Zalig Kerstmis
De foto op de voorzijde is het Kindje Jezus in de kribbe in de stal te Schoonhoven

