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KERSTSTAL 

Moge je een beetje gelijken op de figuren uit de kerststal 

Een beetje op Maria, 

ingaand op Gods aanbod om lief  te hebben, 

steeds dienstbaar aan anderen... 

 

Een beetje op Jozef, 

dat je iets mag hebben  

van de bescheidenheid en de trouw 

waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen... 

 

Een beetje op de engelen, 

boodschappers van goed nieuws, 

van vrede, vreugde en geluk... 

 

Een beetje op de herders, 

die hun schapen leiden en beschermen... 

 

Een beetje op de ezel, 

één en al oor, luisterbereid en veel verdragend; 

moge je ook iets hebben van zijn koppige trouw 

om door te zetten op de goede weg... 

 

Een beetje op de os, 

het dier dat trekt, 

want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en spoortrekker... 

 

En veel, heel veel op het kind, 

dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven 

en dat in jou liefde onweerstaanbaar wordt,  

iedereen verwarmend 

 



Met deze kerstwens wens ik u allen mede namens het kerkbestuur 

gezegende kerstdagen en een prettige jaarwisseling. 

 

KERSTPROGRAMMA - OUD EN NIEUW 2022/2023 

 

Ter voorbereiding op het kerstfeest houden we op maandagavond 19 

december, een boeteviering, ingekaderd in een eucharistieviering. Deze 

zal worden gehouden in de dagkapel en begint om 19.00 uur. 

Ziekencommunie  

Zaterdag 24 december: Vanaf 10.00 uur wordt de communie 

rondgebracht aan de zieken die op mijn lijstje staan voor de eerste 

vrijdag van de maand. Zij die daar niet op voorkomen maar toch op 

deze dag de communie willen ontvangen worden verzocht dit op te 

geven bij de receptie van het parochiebureau. 

KERSTAVOND ZATERDAG 24 DECEMBER: 

Om 16 uur komt de kinderkerk bij elkaar rondom de kerststal in de 

dagkapel om op hun eigen manier met het kerstverhaal bezig te zijn.  

Eerste nachtmis om 18.30 uur  

Deze nachtmis heeft het karakter van een gezinsviering, speciaal 

gericht op de kinderen en hun ouders. Bij deze viering staat een 

kerstverhaal, speciaal voor de kinderen, centraal. Deze viering wordt 

muzikaal verzorgd door onze fanfare O.L. Vrouw in 't Zand. Zij 

beginnen al om 18.00 uur met het spelen van kerstliederen. Ook zal, 

zoals in de afgelopen jaren het "Licht van Betlehem", weer een plaats 

krijgen in deze viering. 

Tweede nachtmis om 20.30 uur  

Deze eucharistieviering heeft het karakter van een plechtige hoogmis. 

De gezangen zullen worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. Ook 

vóór deze eucharistieviering zullen er al kerstliederen ten gehore 

worden gebracht.  

EERSTE KERSTDAG. 

Op deze eerste kerstdag zijn er twee eucharistievieringen:om 9.00 uur 

en om 10.30 uur. Tijdens de viering van 9.00 uur zullen we samen 

kerstliederen zingen, terwijl de eucharistieviering van 10.30 uur een 

plechtige hoogmis is, die muzikaal verzorgd wordt door het koor Les 

Amis du Bon Coeur. 

TWEEDE KERSTDAG 

Op de tweede kerstdag  is er allen een eucharistieviering om 10.30 uur 

waarbij we samen kerstliederen zullen zingen 

OUDEJAARSDAG  

Op oudejaarsavond is er om 18.30 uur een woord-communieviering 

 

 



NIEUWJAARSDAG 

Op deze nieuwjaarsdag is er alleen een eucharistieviering om 10.30 

uur. 

 

Liturgische kalender 

 

 

18-12 

23-12 

Vierde zondag van de advent 

H. Johannes van Kenty, priester  

24-12 Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

25-12 Kerstmis - Geboorte van de Heer 

26-12 H. Stefanus, eerste martelaar 

27-12 H. Johannes, apostel en evangelist 

28-12 HH. Onnozele kinderen, martelaren 

29-12 H. Thomas Becket, bisschop en martelaar 

30-12 H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 

31-12 H. Silvester I paus 

01-01 Heile Maria, Moeder van God 

02-01 HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, 

bisschoppen en kerkleraren 

05-01 H. Johannes Neuman, bisschop, Redemptorist 

H. Karel (Houben) van sint Andries, priester  

07-01 

08-01  

09-01           

H. Raimundus van Penyafort, priester 

Openbaring des Heren 

Doop van de Heer  
 

Kerkdiensten 

Voor de vieringen met kerst en oud en nieuw verwijs ik u graag naar het 

programma zoals u dat kunt vinden op pagina 2 van deze Kapelgids. 

Wel vraag ik uw aandacht voor de viering van  Lessons en Carols. Deze 

wordt gehouden op zaterdag 17 december om 18.30 uur  

 

Misintenties 

18-12-22 10.30 uur Sarah Keuren-Moehamad; Familie Berghs-

Hodzelmans en familie Scheurs-Aben als 

jaardienst 

24-12-22 18.30 uur Bijzondere intentie 

24-12-22 20.30 uur Uit dankbaarheid 

25-12-22 09.00 uur Voor onze zieken 

25-12-22 10.30 uur Overleden ouders Lei Mia Heijnen-Huskens 

en voor Jo en Bets Janssen van de Rotte; Sef 

Honnof en zonen Jos en Paul als jaardienst; 

Paul Metzemakers en overleden ouders 



broers en  zussen; Jef en  Mia Crijns-Huynen 

en zus Jeanne Crijns 

26-12-22 10.30 uur Ed Mooren als zeswekendienst 

01-01-23 11.30 uur Om Gods zegen over het nieuwe jaar 

   
 

BERICHTEN 

Kerst-in 

De kerstviering in Roermond vind dit jaar voor de 57e keer plaats op 2e 

Kerstdag aanstaande. Wij nodigen u van harte uit voor dit feest. Deze 

viering is bestemd voor eenzamen, invaliden, gehandicapten, zieken en 

ouderen. Mensen voelen zich thuis en ontmoeten elkaar. Deze viering 

vindt plaats in: Gemeenschapshuis ‘t Sjoolpaad, Schoolpad 55a. 

Wilt u hieraan deelnemen vul dan de deelname kaart, die u in de 

processiegang kunt vinden, in. S.v.p. vóór 17 december a.s. inleveren bij 

het contactadres in uw wijk. Mw. A. Lormans, Parklaan 9, 6045 BS 

Roermond, tel. 0475-327820. Mw. A. Oerlemans, Kapellerlaan 180, 

6045 AJ Roermond, tel. 0475-772448. Mocht u, na aanmelding, op het 

laatste moment niet kunnen komen, geef dit dan s.v.p. door aan: Mw. A. 

Koolen. Tel. 0475-494231, a.h.h.m.koolen@planet.nl 

Programma 

       9.00 uur Ontvangst gasten 

9.30 uur Eucharistieviering waarin pater Paul Schreur en Gerard Sars 

zullen voorgaan. De dienst zal worden opgeluisterd door: De Leeuwer 

Cantorij, o.l.v. dhr. H. Hoffman. 

10.30 uur KERSTONTBIJT 

11.00 uur Muzikaal programma door o.a. Die Lerchenwald Musikanten 

en dhr. S. Beeren. 

13.30 uur WARME KERSTLUNCH 

16.00 uur Sluiting. 

Kaarsen 

Alles wordt duurder! De grondstoffen voor het maken van onze kaarsen 

zijn sterk in prijs gestegen. Dat betekent dat de inkoop van de kaarsen 

een stuk duurder is geworden. Het kerkbestuur heeft dan ook besloten 

om tot een prijsverhoging over te gaan. Per 1 januari kost de grote 

noveenkaars € 6,-, de kleine noveenkaars € 3,50 en de candelabra € 1,-. 

Op dat moment wordt ook de QR-code voor deze kaarsen actief, 

waardoor het makkelijker wordt om kaarsen te betalen. 
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