Vieringen van 24 november tot en met 16 december 2012
Weekend 24 en 25 november 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Miep Scheeren-Goebbels (jaardienst)
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Leen Adriaanssen (gest. jaardienst)
Om 14.00 uur wordt gedoopt Lee Gasterich
Weekend 1 en 2 december 2012, eerste zondag van de Advent
Zaterdag 18.00 uur: sterretjesviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Hub Andriolo en Bertien Andriolo-Cox (jaardiensten)
Vrijdag 7 december 2012, eerste vrijdag van de maand
10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 8 en 9 december 2012, tweede zondag van de Advent
Solidaridadweekend
Zaterdag 18.00 uur: viering rond ´Moeder Aarde´
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Donderdag 13 december 2012
10.30 uur: Corisbergviering
Weekend 15 en 16 december 2012, derde zondag van de Advent
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken en Wim Kuijpers
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Weekend 22 en 23 december 2012, vierde zondag van de Advent
Zaterdag 18.00 uur: geen viering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 18 december
2012.
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad
(periode 22 december 2012 tot en met 13 januari 2012) op te geven
vóór 3 december 2012.
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Doen wat ondenkbaar is….
Doen wat ondenkbaar is, dat wordt de nieuwe jaartekst voor op de achterwand
van onze kerk. Met Advent, dit jaar op 1 december, begint het nieuwe kerkelijk
jaar en vandaar ook het nieuwe thema. Doen wat ondenkbaar is, is een
zinnetje uit een lied van Huub Oosterhuis: “Zomaar een dak boven wat
hoofden”. In de derde strofe staat: “breken en delen, zijn wat niet kan, doen
wat ondenkbaar is…” Christen zijn zegt Oosterhuis, wil zeggen dat de muren
die mensen rond zichzelf en anderen optrekken, van huid zouden moeten
worden, dat ogen ramen zouden moeten zijn die speuren naar hoop en licht.
Dat een kerk een plek zou moeten zijn waar je ruimte en vrijheid voelt om recht
voor God te durven staan. Om in die kerk te horen, van vonken, dromen,
signalen, ooit, nog steeds en altijd gezaaid. Om wat er nu gebeurt te leren
relativeren, en te beseffen dat ik het ben die een nieuw begin kan of zelfs moet
maken! Wetend dat jij er mag zijn, dat jij nodig bent en dat zijn naam blijft
betekenen ´Ik zal er zijn´. Met Hem, beter leren breken en delen, en doen
waarvan je dacht dat het ondenkbaar was, wat een Kerst zal dat worden!
Eline Claassens
In gesprek met de bijbel
Op 19 oktober vond het eerste Bijbelgesprek plaats over het
scheppingsverhaal. God schept de wereld in zes dagen, de zevende dag
rustte Hij. Is dit letterlijk zó gebeurd? De wetenschap houdt het bij evolutie
(Darwin), maar dit hoeft niet in tegenspraak te zijn met het Bijbelverhaal.
God kon gaan rusten op de zevende dag, omdat hij de mens medeschepper
maakte, om de schepping te voltooien en in stand te houden. Een gedicht
verwijst hiernaar: “Ik heb gehoord (zegt God) dat velen van u zitten te wachten
op een wonder, een wonder dat Ik, jullie God, de wereld zal redden. Hoe zal Ik
redden zonder jullie handen? Hoe zal Ik recht spreken zonder jullie stem? Hoe
zal Ik liefhebben zonder jullie hart? Vanaf de zevende dag heb Ik alles uit
handen gegeven, heel mijn schepping en heel mijn wondermacht. Niet jullie,
maar Ik wacht nu op het wonder.”
De bijeenkomst was niet druk bezet (7 deelnemers) , maar de uitwisseling was
levendig en werd als fijn ervaren.

Sterretjesviering
Op zaterdag 1 december 18.00 uur is er weer de jaarlijkse Sterretjesviering
waarin de dopelingen van 2011 hun sterretje van Bethlehem mogen ophalen.
De nacommunicanten zullen deze viering mee verzorgen en we zullen hun
zelfgemaakte adventskransen zegenen. De adventstijd die nu begint en ons
leidt naar het kerstfeest, staat centraal. Ook de aanstaande communicantjes
van 2013 zijn voor deze viering heel speciaal uitgenodigd. Van harte welkom
dus, groot en klein.
Marga en Nan
Kindernevendiensten in de advent
e
e
e
De 2 , 3 en 4 advent is er op zondag om 10.30 uur kindernevendienst. Daarin
gaan we met de kinderen het verhaal lezen van ‘Het mooiste geschenk’ en
naar aanleiding daarvan schoendozen vullen. Deze dozen mogen de kinderen
dan op de laatste zondag (23 december) aan iemand uit de kerk geven.
Kinderen, van harte welkom.
Ria, Ellen en Nan
‘Duurzaamheid’ tijdens het Solidaridadweekend
Het tweede weekend van de Advent – 8 en 9 december – staat dit jaar in het
teken van geloof in duurzaamheid. Langzaam begint het tot ons door te
dringen dat onze manier van omgaan met het milieu en met mensen hier en
elders op de wereld, geen toekomst heeft. We zijn op zoek naar een nieuw en
duurzaam evenwicht. Het gaat in feite om het zoeken naar de balans tussen
economie, de medemensen en de natuur.
Het streven naar duurzaamheid kunnen we verbinden met het Bijbelse
verlangen naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Vanuit dit
verlangen willen wij als solidaridadgroep samen nadenken over ons leven en
ons afvragen: ´Wat moeten wij doen?´ om een duurzame en vreedzame
wereld waarin alle mensen tot hun rechtkomen, te bewerkstelligen? Het
hongerdoek Behoud van de Schepping staat in de vieringen op zaterdag en
zondag centraal.
Op zaterdag is er om 18.00 uur een viering rond het beeld van ‘Moeder Aarde’.
Op zondag is er om 10.30 uur een eucharistieviering. Daarnaast willen we met
de verkoop van fairtradeproducten ons steentje bijdragen aan de inkomens- en
leefsituaties van boeren hier en in ontwikkelingslanden.
Na de beide vieringen is er gelegenheid om bij het drinken van een beker
cacao met elkaar na te praten.
Werkgroep Solidaridad: Hans en Wil Heijster, Enny en Harry Kerckhoffs, Ank
Frederiks, Nelly van Ooyen, Eline Claasens en Anneke Lustermans

Exposities
Tot maandag 26 november kunt u nog de schilderijen van Karin Jalink
bekijken. Na haar opleiding aan de Kunstacademie in Maastricht stond het
schilderen niet bovenaan haar bezigheden maar bleef zij wel affiches maken
voor een toneelvereniging. Voor het 60-jarig bestaan van de toneelvereniging
maakte zij de serie 'Plankenkoorts' die in de expositie is opgenomen. Haar stijl
is realistisch/expressionistisch.
Van 29 november 2012 tot 10 januari 2013 kunt de prachtige kersticonen van
Marlies Lambermont bewonderen.
Kosters voor een weekend per maand gezocht, iets voor u/jou?
Een van onze trouwe kosters stopt per 1 januari. Zou u of jij ervoor voelen om
koster te worden? Met één weekend in de maand zijn we al echt geholpen. Het
betreft werkzaamheden voor en na de vieringen. U hoeft er geen speciale
opleiding voor te volgen. Met enkele instructies en een keer meedraaien met
een van de huidige kosters, lukt dat beslist. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Piet Trepels, coördinator kostergroep, telefoon 5411155.
Levenskunst op de vuilnisbelt van Rio in de film ‘Waste land’
In plaats van onze repetitieavond op vrijdag besloot het SoPaf-koor (Sound of
Peace and Freedom) te kijken naar deze indrukwekkende film. Het leven van
een aantal vuilnisrapers op een gigantische belt in Rio de Janeiro verandert
voorgoed door het kunstproject van de beroemde en succesvolle fotograaf Vik
Muniz. Hij groeide op in een krottenwijk van Rio, maar door zijn successen als
fotograaf is hij in het leven geslaagd. Hij is zijn roots echter nooit vergeten en
hij zet zijn succes nu in om iets terug te doen voor de mensen die het minder
hebben getroffen. Hij maakt in de film zeven portretten van vuilnisrapers ofwel
de catadores, met het afval dat zij op de belt vinden.
‘Waste Land’ is een prachtige, hartverwarmende film over kunst, de kracht van
samenwerking en het najagen van dromen. Een documentaire over mensen
met een ongebreidelde levenslust, ondanks de soms mensonterende situatie
waarin zij zich bevinden. Het gaat over het koesteren van dromen, de
tegenslagen en de kracht om er samen uit te komen. En dat op een plek op
aarde waar eigenlijk niemand graag zou willen leven en werken, maar ook een
plek waar mensen verliefd worden en rouwen. Een plek waar iedereen direct
voor je klaar staat als er iets gebeurt. Iets dat wij in onze westerse,
verspillende en anonieme consumptiemaatschappij vergeten lijken te zijn…
Frans Bremen

