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KERSTMIS 2021 

 

Kerstmis 

dit is dé dag … 

van vrede, vreugde, 

van een nieuw begin: 

Een Kind wordt ons geboren, 

elk jaar zo zingen wij 

begeleid door engelenkoren. 

 

Waar begin jij? 

Wat ga jij doen? 

Wat heb jij toe te voegen 

in die wereld van vandaag 

aan vrede, vreugde, 

aan nieuwe zin 

aan dit nieuw begin? 

 

Liturgische kalender 

05-12  Tweede zondag van de advent  

06-12   H. Nicolaas, bisschop 

07-12  H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 

08-12  Onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd Maris  

09-12  H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

10-12  H. Maagd Maria van Loreto 

11-12  H. Damasus I, paus 

12-12  Derde zondag van de advent  

13-12  H. Lucia, maagd en martelares 

14-12  H. Johannes van het Kruis priester en kerkleraar 

19-12  Vierde zondag van de advent  

23-12  H. Johannes van Kenty, priester 

   Kerstmis – Geboorte van de Heer  

24/25-12 Heilige Kerstavond en Kerstnacht 



25-12  Kerstdag 

26-12  H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 

27-12  H. Johannes, apostel en evangelist 

28-12  HH. Onnozele kinderen, martelaren 

29-12  H. Thomas Becket, bisschop en martelaar 

31-12   H. Silvester I, paus 

01-01  Heilige Maria, Moeder van God 

02-01  Openbaring des Heren 

 

Kerkdiensten 

Tijdens het samenstellen van deze Kapelgids was er nog niets bekend 

van maatregelingen betreffende de corona pandemie voor de kerken. 

Zo weten we nog niet wat er de komende weken wel en  niet mogelijk 

is. 

Ook kunnen we nu nog niet aangeven wat de mogelijkheden met 

Kerstmis zijn. Daarom is het verstandig om onze web site steeds te 

raadplegen. Daar zullen we steeds de corona maatregelingen van de 

bisschoppenconferentie publiceren en de consequenties voor onze 

eucharistievieringen. 

 

Misintenties 

 11-12 18:30 Peter Heijnen als zeswekendienst 

 12-12 10:30 Levende en overleden leden van de O.L.V. in 't 

Zand put; Ter gelegenheid van de verjaardag 

van Jan Eijdenberg;  Ben de Koning als 

zeswekendienst 

 18-12 18:30 Uit dankbaarheid 

 19-12 10:30 Ben van Buel als zeswekendienst; Sarah 

Keuren-Moehamad  
 

BERICHTEN 

 

Boodschap bij het einde van het kerkelijk jaar  
 

Onze bisschop die normaliter aan het begin van het kerkelijk jaar een 

boodschap voor ons heeft, heeft nu bij het einde van dit kerkelijk jaar 

een brief geschreven die we in het weekend van het feest van Christus 

koning in onze eucharistievieringen hebben voorgelezen. We willen 

deze boodschap ook aan de mensen die niet naar  de 

eucharistievieringen konden komen aanbieden. Ook voor hen die er wel 

waren is deze boodschap de moeite waard om nog eens na te lezen. 

 

 



Broeders en zusters in Christus,  

 

Steeds meer raken we in ons Limburgse land gewend aan priesters van 

buitenlandse komaf. Soms hebben ze ook namen waaraan we even 

moeten wennen. Zo is er op dit moment in Roermond een diaken-

assistent uit Sri Lanka op weg naar het priesterschap en zijn naam is 

Christyraj [spreek uit Kristi-Ratsj]: een naam met een betekenis. 

Letterlijk vertaald betekent zijn naam: Christus Koning.  

Christus Koning is het feest dat we vandaag vieren. Wie denkt dat deze 

feestdag betekent dat het voor mensen die in Christus geloven altijd 

rozengeur en maneschijn is en dat het opsteken van een noveenkaars alle 

kleine problemen van een gelovig mens wegneemt en grote 

moeilijkheden voorkomt, omdat het Christus Koning gunstig stemt, kan 

voor grote teleurstellingen komen te staan.  

Kapelaan Christyraj heeft in 2004 in Sri Lanka de grote tsunami 

meegemaakt. In ons westers denken zouden wij al gauw redeneren: “Zie 

je nou wel dat God niet bestaat, anders zou Hij zoiets niet laten 

gebeuren.” Maar kapelaan Christyraj gaat daar heel anders mee om. Hij 

wist waarover hij het had, toen hij enkele weken geleden in een  

woordje tijdens de doordeweekse mis bijna onopvallend zei dat het 

koningschap van Christus ons leven ten goede kan veranderen, maar ons 

ook zwaar kan vallen.  

Veel mensen in onze omgeving die iets ingrijpends ervaren, zijn geneigd 

om het geloof in Christus terzijde te schuiven. Kruisbeelden verhuizen 

van de huiskamer naar de kringloop en ze geven hun kind zeker geen 

naam als Christyraj. Geen Christus Koning meer, maar van nu af zelf 

koning. Dat is sowieso de manier waarop velen in onze tijd naar hun 

eigen leven kijken: “Ik beslis zelf over alles, tot en met het einde van 

mijn leven toe.” U kent vast voorbeelden uit uw eigen omgeving, 

misschien wel in uw eigen familie.  

Toch zegt Jezus in het evangelie van vandaag tegen Pilatus: “Ja, koning 

ben Ik. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” En Hij voegt eraan 

toe: “Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen 

om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is 

luistert naar mijn stem.”  

Jezus spreekt in het evangelie vaak over de komst van het rijk van God.  

Waarom is het belangrijk om vandaag een scène uit het passieverhaal 

van Jezus te lezen? Helpt het ons om te begrijpen wat het koningschap 

van Jezus, van het rijk van God, werkelijk inhoudt? Pilatus herkent het 

koningschap van Jezus niet. En vaak genoeg hebben ook Jezus’ 

leerlingen zichzelf de belangrijkste plaatsen naast Hem, in een louter 

aards soort koninkrijk, toegeëigend.  

Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld wanneer het rijk 



Gods zou komen, gaf Hij hun als antwoord: “De komst van het rijk 

Gods kun je niet waarnemen. Je kunt niet zeggen: Kijk, hier is het of 

daar is het. Want het rijk Gods is midden onder u.”  

Hoe herkennen we dan dat Christus koning is in ons eigen leven? Jezus 

geeft zelf aan dat zijn koningschap niet aards is. Het 'koninkrijk van 

God' is van elders; het vestigt zich in mijn eigen leven. Het is ‘innerlijk’ 

aanwezig. Het Koninkrijk Gods is binnen handbereik. Alleen God kan 

mij inspireren om er een stap dichter bij te komen, er binnen te gaan en 

het zo tot een realiteit in mijn leven te maken. Zo zal het Rijk Gods meer 

en meer werkelijkheid kunnen worden. Hoe onze persoonlijke situatie 

ook is.  

Het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld, maar wel 

ervaarbaar in deze wereld. Elke keer als iemand uit liefde handelt, is 

daar Gods rijk. Waar waarheid, schoonheid, eenheid en gerechtigheid 

worden gezaaid – hoe klein ook – daar groeit Christus’ rijk. Waar we 

vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededogen, edelmoedigheid geven of 

ontvangen, ervaren we Christus’ koninkrijk.  

Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat antwoord krijgt Pilatus van 

Jezus en dat antwoord krijgen wij als zijn leerlingen ook. Jezus’ 

koninkrijk komt als een innerlijk rijk dat zich wil vestigen in ons leven. 

Jezus antwoordt dat het al aanwezig is, maar niet van deze wereld is, en 

vaak nog onzichtbaar: "Het koninkrijk van God is onder u". Of met 

andere woorden: “Het is in u.”  

Het is aan ons om Zijn koninkrijk in ons toe te laten en het te laten 

groeien; om Hem in ons leven Christyraj – Christus Koning – te laten 

zijn, om dat deze koning op een andere manier naar ons omziet dan vele 

aardse koningen.  

In deze geest mogen wij de Advent gaan beleven als tijd van 

verwachting van Christus, de koning die komt.  

 

Roermond, laatste zondag van het kerkelijke jaar 2021  

 

+ Harrie Smeets,  

bisschop van Roermond  

 

Receptie parochiebureau 

Voorlopig is onze receptie nog open. Daar zijn ook, naast de gewone 

devotie artikelen, nu ook weer nieuwe kerstartikelen te verkrijgen. 

En natuurlijk kan men daar ook terecht voor de nieuwe 

Gerarduskalender. 

 


