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Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Kerstmis 25 december: Herdertjesviering
met zang van het Kinderkoor Triangel 09.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Best
Zondag 15 december: Kinderviering
met als thema ‘Op weg naar Kerstmis’,
speciaal voor kinderen van 3-10 jaar 11.00 uur
Kerstmis 25 december: Herdertjesviering
met zang van de Gouden Appeltjes 09.30 uur
Zondag 5 januari: Schelpjesviering voor alle
dopelingen van het afgelopen jaar 11.00 uur

H. Antoniuskerk, Best
Kerstavond 24 december: Sterretjesviering
voor de allerkleinsten en allen die samen willen
bidden en zingen, m.m.v. Monique Schippers en
Tineke Dijkhuizen 18.00 uur

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Zaterdag 7 december: voorstellen van de
vormelingen 19.00 uur.
Kerstavond 24 december: Gezinsviering
met zang van het Project-Kinderkoor 19.00 uur
Na afloop van deze viering is er warme chocolademelk op het kerkplein, rond de wensboom.

Het verhaal van ...

Kerstnacht in het jaar 0
Het was 24 december en kleine David was met
zijn papa onderweg met de hele kudde schapen.
Hij mocht papa dit jaar voor het eerst helpen
met het verzorgen van de kudde van de hele stad
Bethlehem. Iedereen had zijn eigen schapen en
die werden door hen naar het land gebracht om
te grazen en ’s avonds weer naar de stal. Behalve
als het goed weer was, dan bleven ze buiten en
dan bleven de herders ze bewaken met een klein
kampvuur tegen de wolven.
Het was al donker en de herders zaten bij het
vuur. Op enige afstand hoorde je de kudde.
Soms hoorde je de lammetjes zachtjes blaten,
maar wat je veel beter hoorde, was de stem van
de oude herder die het bekende verhaal vertelde
van Abraham, die van God had gehoord dat
er ooit een Verlosser geboren zou worden uit
zijn familie. Iedereen kende het verhaal, maar
ze hoorden het zo graag. Alleen niemand wist
wanneer die Verlosser zou komen.
Wat ook heel apart was, was dat de hemel de
laatste tijd ’s nachts extra verlicht was door een
grote ster, die heel fel licht gaf.
Opeens hoorden David en de andere herders iets
heel bijzonders: er werd een lied gezongen, dat
steeds luider werd: ‘Eer aan God in den hoge en
vrede op aarde aan alle mensen’. Ze keken op en
zagen het steeds lichter worden.
Opeens zagen ze allemaal lichte figuren aan de
hemel verschijnen die dit prachtige lied zongen.
Daarna kwam een van die figuren, die een engel
bleek te zijn, naar hen toe en zei dat ze naar
de stal moesten gaan, want daar zouden ze de
beloofde Verlosser vinden, die als Kindje deze
nacht was geboren. De engelen zouden ondertussen wel voor de schapen zorgen.
De herders schrokken eerst, maar David liep snel
naar de kudde en zocht zijn eigen lammetje.
Hij pakte het op en zei tegen de anderen: “Dit
wil ik geven aan dat Kindje! Kom dan gaan we.”
Ze gingen op weg en kwamen bij de stal en keken
heel verbaasd. Ze zagen een jonge mevrouw
en een man, die bij de krib, de etensbak van de
schapen, zaten. Daarachter zag zagen ze een os,
die zijn warme adem over het kribje uitstootte
en er stond ook een ezeltje. Daarmee waren die
mensen naar de stal gekomen. Maar het belangrijkste: in de krib lag een Baby, gewikkeld in

doeken, op het stro voor de schapen. Ze gingen
voorzichtig naar voren om het Kindje niet te
laten schrikken en bleven toen staan. De mama
lachte hen toe en zei dat ze wel zachtjes mochten
komen kijken. David liep toen zachtjes als eerste
naar voren en gaf zijn lammetje aan de papa.
Hun herdershond was ook mee komen lopen en
ging voor het kribje liggen, alsof hij wilde zeggen:
“Tot nu toe bewaakte ik de schapen, nu zal ik
zorgen dat niemand deze Baby kwaad doet.”
De oudste herder vroeg waarom ze hier waren en
niet in de herberg in de stad. De papa vertelde
dat hij Jozef heette en de mama Maria.
Het Kindje heette Jezus. Dat betekent: ‘God redt’.
Ze waren eerst naar de herberg gegaan, maar
daar was geen plaats. In de hele stad trouwens
niet, want er waren heel veel mensen naar
Bethlehem gekomen omdat de keizer van Rome
dat bevolen had; hij wilde weten hoeveel mensen
er oorspronkelijk vandaan kwamen.

Zelf hadden zij ook van een Engel
gehoord dat dit Kindje de belangrijke
Verlosser zou zijn.
Wat waren ze toen blij! De herders wilden graag
nog even blijven, maar mama Maria zei toen dat
het Kindje moest slapen. Dus gingen zij terug
naar de kudde en praatten vol blijdschap over wat
ze hadden meegemaakt. Toen ze terugkwamen
gingen de engelen weer weg. Die nacht kwam er
van slapen helemaal niets, want de Verlosser was
eindelijk gekomen (en dacht David: “Hij heeft van
mij het eerste kadootje gekregen!”).
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Advent
Advent betekent ‘aankomst’. Het is een periode
van 4 weken voor het grote feest van Jezus’
geboorte.
In het septembernummer van het Digidulfke
hebben we al gezegd dat het kerkelijke jaar
begint met de eerste zondag van de advent;
dat is dus nu. De komst van Jezus was al heel
lang geleden voorspeld, zoals we in de Bijbel
(het Oude Testament) kunnen lezen. God had
het al beloofd aan Abraham en alle belangrijke
mensen die geleefd hebben in Israël, het land
waar Jezus is geboren.
Er waren veel profeten (mensen die in naam
van God de toekomst mochten voorspellen),
die al dingen over Hem hadden gezegd. En
toen opeens was het zover: de engel Gabriël
kwam Maria vertellen dat zij de mama van Jezus
zou worden. Daarom horen we in de kerk in de
advent ook iets over Maria.
Voordat Jezus rond ging trekken met zijn leerlingen, werd Hij door zijn neef Joannes gedoopt
en aangewezen als Degene waar iedereen op
had zitten wachten. Hij vertelde dus ook van de
komst van Jezus en daarom horen we in de kerk
in deze periode ook over Joannes de Doper.
Om de mensen duidelijk te maken dat Kerstmis
steeds dichterbij komt is er in de kerk een
adventskrans met 4 kaarsen. Elke week wordt er
een nieuwe kaars bij aangestoken, zodat men

Wist je dat?
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kan zien hoeveel zondagen het nog duurt tot
Kerstmis. Er zijn ook mensen die een adventskalender in de winkel kopen, waarvan je elke
dag een luikje open doet tot aan Kerstmis.
Mama en papa bereiden ook dit feest voor met
inkopen voor de feestmaaltijd, de kerstboom,
de kerstverlichting enzovoorts, maar het belangrijkste is de voorbereiding van iedereen op de
komst van Jezus met Kerstmis. Je moet er dan
bijvoorbeeld ook over nadenken of je goed je
best doet om andere mensen te helpen, om
eerlijk te zijn, om eraan te denken dat Jezus ook
speciaal voor jou komt.
We vieren in de kerk met zang en een kerststal
dat er een Kindje is geboren, maar belangrijk
is vooral dat je weet dat Jezus ook hier bij ons
is gekomen voor jou! Aan die komst willen wij
denken in deze 4 weken. We wensen je een
mooie voorbereiding, een mooie advent!

Driekoningenzingen
Op maandag 6 januari wordt in Oirschot weer
door groepjes ‘koningen’ zingend langs de
deuren gegaan.
De opbrengst is voor weeskinderen in Kenia.
Vind jij het leuk om mee te doen?
We verzamelen om 17.30 uur bij Sint-Joris.
Op donderdag 19 december om 15.30 uur
kun je als je mee wilt doen een kroontje
maken in het Pastoraal
Centrum. Natuurlijk
wordt het extra leuk als
je er helemaal als een
echte koning uitziet!
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Kerststallen bezoeken
Sint-Hubertusviering
Oirschot - Op 3 november 2019 was de
Sint-Hubertusviering bij de H. Eik. Hubertus is
een beschermheilige voor de jacht. Er waren
heel veel jagers, paarden en honden.
Er waren mensen met roofvogels en uilen.
Het was een druk bezochte viering waarbij
de dieren gezegend werden door pastor
Van Nunen. De jachthoornblazers zorgden voor
de muzikale ondersteuning en RunningTeam
Oirschot voor de koffie. Na afloop mochten
de kinderen met gezegend brood rondgaan
voor mens en dier.

In onze kerken kun je met Kerstmis ook
de kerststallen bezoeken.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
25 december 11.30 - 16.15 uur
26 december 11.30 - 16.15 uur

Sint-Odulphuskerk, Best

25 december na de viering - 16.00 uur
26 december 12.00 - 16.00 uur
Er staat een wensboom bij de kerk.

H. Antoniuskerk, Best

25 december 12.00 - 16.00 uur

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
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25 december 14.00 - 16.00 uur
26 december 14.00 - 16.00 uur
Er staat een wensboom bij de kerk.

Buiten bij het Pastoraal Centrum in Oirschot is
op zondag 22 december een levende kerststal
te zien. Er staat ook een wens- en herinneringsboom. Bovendien worden er dan producten
ingezameld voor de Voedselbank.
14.00 - 16.00 uur.
Vanaf 23 december t/m 6 januari is de kerststal daar te bezichtigen, maar dan staan er
beelden in. De speciale boom blijft er tijdens
die periode ook staan.
In het Koetshuis, achter het Pastoraal Centrum
in Oirschot, is een kerststallenexpositie te zien,
dagelijks van 22 t/m 29 december
14.00 - 16.00 uur
De kerststal bij de Mariakapel in de Vleut in Best
wordt op 15 december om 18.00 uur geopend.
De kerststal en de kerststallenroute kunnen t/m
maandag 6 januari 2020 worden bezocht.
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Puzzelpagina

Kerstmis

Kerstpuzzel

Kan jij alle woorden invullen en dan de oplossing vinden?
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Lettervolgorde
en doolhof
Zet jij de letters in
de goede volgorde?
En wijs jij de herder
de weg naar de stal?
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Kleurplaat

De ster van Bethlehem
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