
“Vermijd de kerstdrukte, kom nu reeds”
Deze slogan stond op een kerk bij ons in de buurt. Een ludieke actie om het 
Kerstfeest onder de aandacht te brengen, maar tevens aan te geven dat het 
om meer gaat dan een eenmalig en kortstondig gezelligheidsfeest. Je mag 
dus best wat aandacht vragen om de eigenlijke boodschap niet te laten 
verdampen tussen verlichtingsexplosies en mooie etalages. 
Soms wordt de kerststal verdrongen door de kerstman met rendieren. Toch 
bestaat de kerststal al erg lang, sinds 1223 na Christus.  Het was de mon-
nik Franciscus van Assisi die zich toen al sterk maakte voor meer aandacht 
voor natuur & milieu. Het is niet voor niets dat we dierendag vieren op zijn 
sterfdag (4 oktober). Zo kwamen er dus naast Jozef en Maria, ook schapen, 
os en ezel en een kameel in de stal. De herders en schapen symboliseren de 
eenvoud. Jezus was er voor iedereen, maar had een warm hart voor mensen 
die het minder hadden. De herders waren van dat slag. De drie koningen 
vertegenwoordigden de toen bekende continenten (1 blanke, 1 Aziatische 
en 1 zwarte koning). Zij kwamen als laatste op kraambezoek. Verder zijn er 
vaak engelen bij de kerststal. Zij verwijzen naar “hemels” nieuws, de blijde 
boodschap voor mensen van goede wil. De stal verwijst naar de eenvoud 
van Jezus. Daarmee willen de vertellers benadrukken dat God er vooral is 
voor de mensen voor wie er geen plek is in de samenleving. 
Zo bezien is het geen wonder dat onze paus Franciscus precies deze naam 
aangenomen heeft. Dagelijks laat hij de actualiteit van de kerstboodschap 
zien: de oproep tot barmhartigheid, met name voor mensen in de knel. Een 
oproep aan iedereen, ongeacht afkomst, religie of kleur.
Zalig Kerstfeest!
 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo
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Antoniuskerk

Kerstwens
We wensen u met Kerstmis een 
warme stal, een veilige ruimte om 
te schuilen.
We wensen u een os en een ezel, 
om u te verwarmen als het kil is.
We wensen u herders op uw weg,
die u gelukkig maken met scha-
mele geschenken.
We wensen u de wijzen van elders, 
die u nieuwe inzichten geven.
We wensen u een kribbe, als een 
veilige, geborgen plek, waar u uw 
dromen mag dromen.
We wensen u een collega als Jozef, 
die u nabij blijft, geen eisen stelt.
We eensen u een vriendin als Ma-
ria, die blijft luisteren en altijd 
achter u blijft staan.
We wensen u vooral dat u een os, 
ezel, herder, koning, Maria en Jo-
zef voor anderen mag zijn!
Zalig Kerstfeest!
Pastoraats- en Contactgroep 
H. Antoniuskerk
 

Korte berichten
• Voor de vele goede wensen bij 
Kerstmis en Nieuwjaar dank ik 
heel hartelijk. Namens de con-
tactgroep van de Sint-Odulphus-
kerk en ook namens de collegae 
teamleden en in het bijzonder 
pastoor-deken Spijkers wens ik 
u allen een Zalig Kerstfeest, een 
goede jaarwisseling en een geze-
gend 2017.
Dré Brouwers, pastor.
• Het Mariabeeld is gerestau-
reerd en wordt op zondag 1 janu-

Vieringen
Zaterdag 24 december, 18.00u 
Sterretjesviering voor jonge kin-
deren en allen die samen willen 
bidden en zingen om de geboorte 
van Jezus te vieren.
Voorganger: aalmoezenier Van 
Lieverloo m.m.v. Monique Schip-
pers en Tineke Dijkhuizen
Intenties: Uit dankbaarheid, bij-
zondere intentie, Lea Boeren-
kamp-Pouwels

Zaterdag 24 december, 20.00u 
Nachtmis 
Eucharistieviering, pastor Verhoe-
ven m.m.v. Gemengd ZLTO-koor 
en Jan Kievit
Intenties: Trees van Genuchten-
Steens, Jo van Eijndhoven – van 
Zeeland, Marianne Kup, ouders 
Wouters-van Bergeijk, ouders 
Thoonen-Jochems, Ton Wouters 
en dochtertje Ilse, Ad Wouters, 
Lea Boerenkamp-Pouwels

Zondag 25 december, 11.00u 
Eerste Kerstdag 
Eucharistieviering, pastor Papen-
burg m.m.v. Lidwinakoor 
Intenties: Trees van Genuch-
ten-Steens, Mieke Renders, Jan 
Vaessen, Mevr. Vervloet-Jochems, 
Christien van Logten- van Bakel, 

ari geïnaugureerd (feest van Maria 
Moeder van God). U wordt uitge-
nodigd een bloem mee te brengen, 
waar wij dan tijdens de viering een 
mooi boeket van maken.
• In de week tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar is het parochiecentrum 
alleen open op dinsdag 27 en vrij-
dag 30 december.

Vieringen
Woensdag 21 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel met boeteviering
Intenties: Familie Dekkers-Rooij-
akkers.
Vrijdag 23 december, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-
Odulphuskapel met boeteviering 
Intenties: Bijzondere intentie.
Zaterdag 24 december:
22.00u: Voorbereiding op de 
Nachtmis
22.30u: Plechtige Nachtmis 
m.m.v. Gemengd Koor
Intenties: Ouders Harrie en Toos 
de Bresser en zoon Ad, Arnol-
dus van de Ven en Maria van de 
Ven-Latijnhouwers, Piet en Marie 
van Genugten-van Eerdt, Gijsber-
tus van Oorschodt en Johanna 
Raaijmakers, ouders Kuipers-van 
de Meulengraaf en dochter Elly, 
Jet van de Meulengraaf, ouders 
van Loosdregt-de Koning en 
schoonzoon Ad, An en Albert van 
Rosendaal-de Koning, Jan van 
Genechten, familie van de Meu-
lengraaf-van Dincten en Theo, 
Francien en kleinzoon Bas, Frans 
Wiltschek, Cobi Heddes-Conse-
mulder, familie Heddes-Oudhuis, 
familie Consemulder-Verdult, 
Frans en Sjaantje Schepens-Ha-
zenberg, Mies Kapteijns en Mien 
Kapteijns-van Balkom, Sjaan van 
Hal-van Kollenburg, Harrie en 
Dina Hulsen-Vermeulen, ouders 
Schevers-van de Putten, ouders 
Essens-Latijnhouwers, ouders Jo 
en Agnes van Geffen – van Weert
familie Frans van de Ven - Latijn-
houwers,  Rikie Kraaijvanger - vd 
Ven, Ad en Jeanne Vogels - vd 
Ven, Tom vd Ven, Paul Schouten, 
ouders van der Vleuten-van de 
Donk, ouders Jansen-van Diesen, 
ouders Mehagnoul-Leyten, Mari-
nus Kemps
 
Zondag 25 december, Hoogfeest 
van Kerstmis:
9.30u: Herdertjesviering met 
m.m.v. Gouden Appeltjes 

Intenties: Ouders Dulf en Lena 
van Vroenhoven-van de Vleuten,  
Leo Walravens, ouders en fami-
lie van Haandel-van Kollenburg, 
Jan Wijnands, ouders Russens-
Putmans en zoon Jan en dochter 
Ria, opa en oma Wenis, Toon Sta-
bel, Gerard Sleegers, Marinus en 
Riek Schepens-Latijnhouwers en 
dochter Ria van Aarle, Harriëtte 
van Vught-van der Velden, Mar-
tin en Dini Vogels-van Stokkom.
11.00u: Plechtige Hoogmis 
m.m.v. Gemengd ZLTO-koor
Intenties: Jaantje en Marinus de 
Bresser, Evert van Kronenburg, 
ouders van Eekhout-van Emme-
rik, Johan en Drieka Scheepers-
Venmans, Jan van de Biggelaar, 
Piet en Marie van Genuchten-van 
Eerdt, Jack Beljaars, Willem en 
Engelien Oppers-Vogels, ouders 
van Tartwijk-de Kroon, Harrie 
van Beerendonk, Peter en Rini 
van de Sande, Janus van Rooij, 
Dick Kemkens, leden en overle-
den leden ZLTO-koor, Dien de 
Vroom-Aaldering, Doortje Aal-
dering, familie Versantvoort-van 
Dijk, ouders van Kemenade-
Raaijmakers, Lambère van de 
Sande en dochter Marga, ouders 
van de Laar-van Hal, Rien Goos-
sens en Adrie van de Ven, Erik 
van Kollenburg, Harrie Sonne-
mans, ouders van Dongen-de 
Lepper, Janus van de Sande nms 
medewerkers kerkhof. familie van 
Rooy-van de Merendonk, Cees 
van Gardingen, Johan en Gretha 
van der Vleuten-Roche.

Maandag 26 december 2e Kerst-
dag 9.30u: Eucharistieviering 
m.m.v. de Cantors
Intenties: Bijzondere intentie, ou-
ders Bressers-van Boven en zoon 
Pieter en dochter Bertha, ouders 
van Laarhoven-van de Biggelaar 
en zonen Tiny en Kees, Jehan van 
de Meerendonk, Bernard Onland, 
Mieke van Kollenburg-Koolen, 
ouders Rovers-van Dijk, Will 
Rovers, ouders van Hak-Rooyak-
kers, vader en moeder Raayma-
kers, Kees en Ine Raaymakers, 
ouders Vriens en Peter, Mathilde 
en Thérèse Beekman, ouders van 
Kollenburg-Vervoort en Bernar-
dus van Kollenburg, Mien van 
den Berg-van Kollenburg, Mar-
tien van Houtum.

Gedoopt: Vince Timmermans

ouders Oppers- Vogels, ouders 
van der Heijden- van Lieshout, 
Chris Franssen, Jan Brands, Lea 
Boerenkamp-Pouwels, ouders 
Boerenkamp-Hak, Piet Boeren-
kamp, Leny Boerenkamp, Jo en 
Truus Vogels-van der Hijden

Maandag 26 december, 
Tweede Kerstdag, 11.00u 
Woord- en Communieviering, aal-
moezenier Van Lieverloo m.m.v. 
Klumpkeskoor
Intenties: familie Hendriks-Veek-
ens, familie Verkuylen – van Och, 
Lea Boerenkamp-Pouwels

Dinsdag 27 december: 
géén viering.

Overleden: Lea Boerenkamp-
Pouwels, 56 jaar. Moge zij rusten 
in vrede.


