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      KERSTMIS 2016 
      
      Kerstfeest is een feest van vrede, 
      Vrede hier en overal. 
      En die vrede voor de mensen 
      is begonnen in een stal.

      Kerstfeest is een feest van lichtjes.
      Lichtjes in de duisternis,
      in een wereld waar het leven
      lang niet altijd vrolijk is.

      Toch is Kerst een feest van blijdschap. 
      een feest voor jou en een feest voor mij
      Kerstfeest maakt je warm van binnen,
      en die wamte maakt je blij.

      Kerstfeest is een feest van mensen 
      mensen groot en mensen klein
      en voor ieder op de wereld
      wil de Heer de Vader zijn.

      Kerstfeest is een feest van liefde.
      Liefde die God heeft voor mij.
      Laat ons uit die liefde leven.
      Zet de ruzies maar opzij.

      Kerstfeest is een feest van Christus,
      Zoon van God lang verwacht 
      Laten wij nu Hem aanbidden,
      die ons licht geeft is de nacht.

      Met dit kerstgedicht wens ik u allen, mede namens het kerkbestuur, 

      een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2017.        



Liturgische kalender
 

zo. 18-12-2016 Vierde zondag van de advent
vr. 23-12-2016 H. Johannes van Kenty, priester
za. 24-12-2016 Heilige Kerstavond en Kerstnacht
zo. 25-12-2016 Kerstmis - Geboorte van de Heer
ma. 26-12-2016 H. Stefanus, eerste martelaar
di. 27-12-2016 H. Johannes, apostel en evangelist
wo. 28-12-2016 HH. Onnozele kinderen, martelaren
do. 29-12-2016 H. Thomas Becket, bisschop en martelaar
vr. 30-12-2016 H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
za. 31-12-2016 H. Silvester I, paus
zo. 01-01-2017 Heile Maria, Moeder van God
ma. 02-01-2017 HH. Basilius de Grote en Gregorius van 

Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
di. 03-01-2017 De heilige naam Jezus
do. 05-01-2017 H. Johannes Neuman, bisschop, Redemptorist
  

Kerkdiensten
Zaterdagavond 17 december houden we de traditionele Lessons 
and Carols. Dit is geen eucharistieviering.
Maandagavond 19 december is er in de dagkapel een boeteviering 
ter voorbereiding op Kerstmis ingebed in een eucharistieviering.
Zaterdagavond 24 december is om 18.30 uur een gezinsviering met
medewerking van onze fanfare, en om 20.30 een eucharistieviering
die muzikaal wordt verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Zondagmorgen 25 en maandagmorgen 26 december zijn de 
vieringen als op zondag. De viering van 11.30 uur op de 25ste zal 
muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis du Bon Coeur.
Zaterdagavond 31 december wordt de viering van 18.30 uur 
muzikaal verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Zondagmorgen 1 januari is er alleen een viering om 11.30 uur.
  

Dienbeurten acolieten en misdienaars
  

za. 17 18.30 uur Henny Giesberts - Luc Stams
zo. 18 09.00 uur Filibetti Nayiziga - Robert Wessels
zo. 18 11.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom
za. 24 18.30 uur Harry Silkens - Lars Silkens - Luc Stams
za. 24 20.30 uur Maarten Jacobs - Giel Heilkens - Henny 

Giesberts - Niek op de Kamp - Thom op de 
Kamp - Gladys Nayiziga - Nicole Nayiziga - 
Filibetti Natiziga

zo. 25 09.00 uur Sandrina Nayiziga - Niek op de Kamp



zo. 25 11.30 uur Giel Heilkens - Henny Giesberts - Thom op de 
Kamp - Luc Stams - Andzelika Akonom

ma. 26 09.00 uur Henny Giesberts - Luc Stams
ma. 26 11.30 uur Giel Heilkens - Gladys Nayiziga
za. 31 18.30 uur Andzelika Akonom - Henny Giesberts - Niek 

op de Kamp - Thom op de Kamp - Luc Stams
zo. 1 11.30 uur Harry Silkens - Lars Silkens

       Lectoren

za. 17 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 18 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
zo. 18 11.30 uur Mevr. R. Kerstens
za. 24 18.30 uur Gezinsviering
za. 24 20.30 uur Dhr. C. Hommelberg
zo. 25 09.00 uur Mevr. M Wiermans
zo. 25 11.30 uur Mevr. M. Janssen
ma. 26 09.00 uur Mevr. L. Stal
ma. 26 11.30 uur Mevr. A. Walbrecht
za. 31 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 1 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen

Misintenties

zo. 18 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 18 11.30 uur Levende en overleden leden van de O.L.Vrouw in 't 

Zand put; Familie Berghs-Hodzelmans en familie 
Schreurs-Aben als jaardienst; Christien Claassen-
Jeurissen;Christa en Jan van der Heijden

za. 24 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters 
Maria en Jo; Overleden ouders van Garling-Severijns, 
Trees, Bert en Juul Portier; Uit dankbaarheid voor Jos 
Aubert; Overleden ouders Steegemans-Cox, zus Nelly
en broers Jan en Jos; Mariet Stams-Backer als 
jaardienst; Overleden ouders Verboeket-van Heur en 
kinderen

za. 24 20.30 uur Als blijvende herinnering aan Hélène Even; Ouders 
Bercx-Vossen als jaardienst; Mieke Stehouwer-
Kuijpers als zeswekendienst; Overleden ouders 
Nijhuis-Koster, Jes Frencken-Beenen en Thei Dijcks; 
Leo Sevriens; Familie Bercx-Vossen als bijzondere 
intentie; Overleden ouders van Helden-van Herten

zo. 25 11.30 uur Piet Keuren; Overleden familie Willems-Adriaans; 
Overleden familie van Cann-van Herten; Sef Honnof 
en zonen Jos en Paul als jaardienst; Overleden ouders 
Lei Heijnen en Mia Heijnen-Huskens; Bets Janssen-



van de Rotte; Overleden ouders Emile Buitenhuis-
Maria Stokbroeks, zoon Mathieu en dochter 
Marinette; Theo van Ophoven en Gertruda Vestjens 

ma. 26 09.00 uur Bijzondere intentie
ma. 26 11.30 uur Wim van de Born
za. 31 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters 

Maria en Jo
zo. 1 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Wim Vermeulen

als zeswekendienst

BERICHTEN
  

Geroepen om te vieren 
Woord- en Communiediensten in de Kapel in ’t Zand
  

Bij het Laatste Avondmaal was het Jezus’ vurigste wens: blijf asjeblieft bij elkaar 
komen, juist ook als Ik er niet meer ben, en breek dan samen het brood om Mij in 
jullie midden te weten. Jezus had in dat gebaar zelf uitgedrukt dat Hij heel zijn 
leven met en voor ons heeft willen breken en delen. Zijn leerlingen hebben dat 
verlangen van Jezus in praktijk gebracht en dat is gaandeweg de Eucharistieviering
geworden zoals wij die nu kennen. Daarin zijn twee hoofdmomenten steeds 
aanwezig geweest: je Jezus’ levensintentie voor de geest halen in het vertellen van 
de verhalen over Hem (Woord - Evangelie) en het samen breken en delen van 
Brood en Beker waarover Gods Geest is afgeroepen waardoor Hijzelf daarin ons 
tot voedsel-ten-leven geworden is (Communie). Die opdracht, dat verlangen van 
Jezus, willen we als een kostbaar geschenk behouden en als parochiegemeenschap 
in praktijk blijven brengen. Gelukkig hebben we een inspirerende pastor die ons 
hierin voorgaat.  Maar het kan zijn dat hij er niet altijd is en dat wij dan toch samen
willen komen om Jezus’ wens en ons verlangen naar zijn aanwezigheid in ons 
bestaan te vieren. Daartoe staat ons tegenwoordig gelukkig een liturgische vorm 
ter beschikking: de zogeheten “Woord- en Communiedienst”. Hierin gaan ons 
dan toegewijde ‘leken’ voor, of preciezer gezegd: mensen, gewoon uit ons midden 
die zich goed hebben voorbereid, luisteren in volstrekte gezamenlijkheid met ons 
naar Gods woord in de lezingen en breken samen met ons het in een voorafgaande 
Eucharistieviering geconsacreerde Brood waardoor we op dat moment zijn 
waartoe we allemaal als gedoopten geroepen zijn: Lichaam van Christus te zijn.  
Zo kunnen we samen de nagedachtenis van Jezus blijven vieren en daarin 
inspiratie vinden voor ons leven van alle dag. Vanaf het nieuwe jaar zullen we 
regelmatig in deze volwaardige liturgische viering samenkomen. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aan te sluiten en te ervaren hoe waardevol deze vieringen voor 
ons kunnen zijn en met welke eerlijke intentie wij zo Gods nabijheid zoeken.
                                                                                                 (Wim Clout)

WMO Hulpgroep

Inschrijving zondagdiner WMO-ZUID van 8 januari 2017.
       Het inschrijfformulier voor 8 januari is beschikbaar vanaf woensdag 14 december 
       in de Pappelhof en in de processiegang van Kapel in het Zand. 
       Uiterlijke inschrijfdatum is dinsdag 20 december.
  

      Eerst volgende Kapelgids komt na de Kerstvakantie uit.


