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HET WONDER VAN KERSTMIS
Liefde is een heel bijzonder gevoel.
Bij gevoelens van liefde gebeurt er heel veel in een mens.
En dat wonderlijke gevoel kan leiden tot een nieuw leven als dat gevoel bij de ander ook aanwezig is.
Nieuw leven, een nieuw mens, een baby, een wonder, zoals alles functioneert, zoals het begint aan zijn ontdekking van
alles wat voor hem/haar belangrijk zal zijn: zintuigen, dingen verwerken en reproduceren. En tevens alles wat met de
groei te maken heeft, eten, drinken, luiers vullen. En dat gaat door tot hij/zij dit leven beëindigt.
Elk mens is een lopend wonder.
Maar ik zei al: dat gevoel van liefde ligt eraan ten grondslag en dat is dus ook het Wonder van Kerstmis.
Het gevoel van liefde voor een ander kan een nieuw leven voortbrengen en God houdt zoveel van de mens dat ook dat
tot nieuw leven geleid heeft en wel het leven van Jezus.
Een groter gevoel van liefde voor de mens kon Hij toch niet tonen. En die goddelijke mens werd geboren met Kerstmis.
Hij maakte in Zijn jonge leven al veel mee, maar nog veel meer toen Hij als menselijke God, al wonderdoende
gedurende 3 jaar rondtrok om duidelijk te maken wat God gedurende de eeuwen daarvoor via Zijn profeten over dit
leven had laten voorspellen.
Uiteindelijk kwam het grootste wonder van onze hele aarde: dit Wonder van liefde gaf Zijn leven voor de mens, maar
direct daarna overwon Hij de dood door weer als goddelijke mens te verrijzen tot Hij terugkeerde naar de hemel. Voor
Hem een terugkeer, voor die mens een einddoel.
Elk mens kent gevoelens van liefde. Liefde voor jezelf, liefde voor vrienden, maar vooral ook liefde voor familie,
waarin de ouders, de bron van je bestaan, een bijzondere plaats innemen.
Ook bij Jezus was dat het geval. Hij zorgde ook voor Maria, want er staat bij Zijn kruisiging, dat Hij die zorg niet meer
kon voortzetten door Zijn dood en vroeg Johannes (geen familie) die zorg over te nemen.
Ook dit hoort bij Kerstmis.
Zorg voor anderen, vooral ook ouderen, die niet meer zo goed voor zichzelf kunnen zorgen, die niet eens familie zijn.
Onze regering roept zo duidelijk: laat niemand met Kerstmis eenzaam zijn! Een prachtige oproep, maar die wordt door
de huidige maatregelen wel wat moeilijker navolging te vinden. Als we voldoende naastenliefde hebben, moet dat
echter wel kunnen. Wees vindingrijk, bedenk wat. Je hebt een gsm. Je kunt voor een ander boodschappen doen. De post
wordt bezorgd. Eenzaamheid is zo moeilijk, maar kan verlicht worden door aandacht. Maria zal zich bij het kruis ook
eenzaam hebben gevoeld: haar Zoon, alleen maar goeds gedaan hebbende voor anderen wordt gekruisigd. God lijkt ver
weg. Ze heeft niemand meer. Maar dan de troostende arm van Johannes, een vriend door Jezus aan haar gegeven. Laten
wij proberen ook die arm te zijn voor onze naasten bij dit wonderlijke feest van de liefde van God. Dan kunnen wij
laten zien dat God ook bij ons is gekomen en in elk van ons werkt.
Zalig Kerstmis.
Aalmoezenier Versteegh
KERKTELEVISIE

Het is eindelijk zover!
Met Kerstmis en daarna kunt u de kerkdiensten in onze St. Willibrorduskerk in Middelbeers volgen via internet en op
de zaterdagavond ook via de Oirschotse televisiezender: eenfm oirschot (bij Ziggo op kanaal 36)
Met internet is elke opgenomen viering te volgen of terug te kijken via:
https://kerkdienstgemist.nl/search?mode=stations&utf8=%E2%9C%93&ref=kerktv-kijken&q=middelbeers
Als u deze link niet gebruikt, maar hem wil zoeken: Kerkdienstgemist en dan Middelbeers invullen.
Dit houdt het volgende in.
In onze kerk worden alle diensten opgenomen, behalve als er specifiek om wordt gevraagd dit niet te doen.
Verder bestaat dus de mogelijkheid dat u in beeld komt. De camera staat niet op de banken gericht, maar wel op het
priesterkoor, altaar en zangkoor.

Alle mensen, die een functie hebben in een viering, kunnen dus in beeld komen, en tevens de mensen die ter communie
zijn gegaan en via de kant van het Maria-altaar naar hun bank gaan.
We hopen dat veel mensen, die door de huidige omstandigheden niet naar onze diensten kunnen komen, op deze wijze
toch mee kunnen vieren. Dit geldt ook voor onze uitvaartplechtigheden. Het heeft natuurlijk nooit dezelfde beleving als
er zelf bij aanwezig zijn, maar voor veel mensen en bijzondere omstandigheden kan het een oplossing zijn.
Voor Eerste Communie en het Vormsel kunnen nu ook familieleden, die niet kunnen komen omdat ze ver weg wonen,
meekijken. We hopen dat dit echt in een behoefte voorziet.
WEET U

































dat u dit zeker moet lezen?
dat we verwachten dat het ‘druk’ wordt in de viering op Eerste Kerstdag?
dat u zich zelf aan moet melden als u wilt komen?
dat ook voor de viering op 26 en 27 december aanmelden verplicht is?
dat dat pas kan vanaf maandagmorgen 21 december 9.00 uur?
dat we aan iedereen met een mailadres vragen of men dat zelf wil doen?
dat u er dus niet vanuit kunt gaan, dat het dit keer door het secretariaat wordt gedaan?
dat we nu het standpunt huldigen: gelijke monniken, gelijke kappen?
dat iedereen zo evenveel kans heeft?
dat u terecht kunt op: https://shop.eventix.io/71cb3642-0aa2-40ae-9ec8-22b44185eb94/events
dat u meteen ziet of u er nog bij kunt?
dat iedereen welkom is, maar slechts 30 personen zijn uitverkoren?
dat u er dus snel bij moet zijn?
dat kinderen onder de 13 jaar niet bij die 30 personen horen?
dat u voor hen dus niet hoeft te reserveren?
dat, als u zich aangemeld heeft en u in de dagen erna verkouden raakt, koorts krijgt of u gewoon niet lekker
voelt, we het op prijs stellen dat u belt naar 06-39369784?
dat iemand anders dan de kans kan krijgen om naar de kerk te komen?
dat een mondkapje niemand misstaat?
dat we iedereen met een mailadres, die zich nu heeft aangemeld op zondag 20 december een link sturen,
waarmee u rechtstreeks in het bestelmenu van de toegangskaarten komt?
dat het secretariaat bij hoge uitzondering kaartjes aanvraagt voor degenen, die geen internet hebben?
dat we niet garanderen, dat het toegangsbewijs er dan komt?
dat we deze mensen bellen als het gelukt is?
dat als u niet bij de gelukkigen hoort voor de viering op 25 december, er
ook nog een Tweede en Derde Kerstdag komt?
dat u zomaar 3 middagen een bezoek aan de kerststal kunt brengen?
dat er dan toch nog iets goeds is in 2020?
dat wij het ook niet kunnen helpen dat corona zich overal tussen wringt?
dat we het heel graag anders hadden gezien?
dat ook voor 31 december aanmelden verplicht is?
en natuurlijk ook voor het weekend van 2 en 3 januari?
dat we u weliswaar rustige, maar goede, vredevolle kerstdagen
toewensen?
dat we u allen een gezond en vreugdevol 2021 wensen?
dat we reikhalzend uitzien naar het licht dat gloort aan het einde van de
tunnel?
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dat Koos tot cameravrouw is gebombardeerd nu kerk-tv zijn intrede doet?
dat het toch maar een hele prestatie is, dat ze dit met haar ruim 80 jaar er nog eens eventjes bij doet?
dat er de laatste dagen hard gewerkt is om de kerk in kerstsfeer te krijgen?
dat we niet veel kopij hebben?
dat we het daarom bij deze twee kantjes laten?

