VIERINGEN ROND KERSTMIS 2018
EN NIEUWJAAR 2019

“Goed nieuws voor alle mensen:
Jezus is geboren!”
Met kerstmis vieren we het grote feest van de geboorte van Jezus, onze Heer.
In een weerloos kind komt God zo op aarde. Hij wordt mens en ontroerd en
raakt ons. Hij zal een voorbeeld ten leven zijn. Dit goede nieuws is voor alle
mensen bestemd. Dat het feest van kerstmis ons vertrouwen op God mag
versterken. En dat het ons doet omzien naar elkaar, naar de kwetsbaren en
weerlozen, opdat we ook aan hen het goede nieuws brengen.
In deze folder presenteren we vieringen en activiteiten rond Kerstmis en
Nieuwjaar in de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom. De vieringen staan
op datum vermeld.

Toelichting bij enkele vieringen en activiteiten
Dienst van Boete en Verzoening in de OLV van Lourdeskerk
De dienst van Berouw en Vergeving vindt plaats op dinsdagavond 11 december
om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk ter voorbereiding op het Hoogfeest
van de geboorte van de Heer.
Zegening kerstkribjes
In alle vieringen in onze beide kerken is er op zaterdag 15 en zondag 16
december de zegening van de kerstkribjes. Kinderen en volwassenen zijn van
harte uitgenodigd om de kerstkribjes van thuis mee te brengen om deze te
laten zegenen.
A Festival of Lessons & Carols
Op zaterdag 15 december om 19.00 uur zingen HMR en CKB kinderkoor After-8
kerstliederen rondom negen lezingen. Een bijzonder sfeervolle avond in de Sint
Gertrudiskerk.
Gezinsvieringen op kerstavond
Op kerstavond - maandag 24 december - is er in beide kerken een
gezinsviering, speciaal voor de kinderen: om 17.00 uur in de Sint
Gertrudiskerk en om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. We kijken en
luisteren naar het kerstverhaal. Je mag verkleed komen als herder, engel of
schaapje zodat we samen op bezoek kunnen bij het pasgeboren Kind.
Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag - dinsdag 25 december - wordt in beide kerken de
eucharistie gevierd: in de Sint Gertrudiskerk om 9.30 uur en in de OLV van
Lourdeskerk om 11.00 uur.
De Sint Gertrudiskerk is ‘s middags open van 12.30 tot 16.00 uur voor
bezichtiging en bezoek aan de kerststal. Om 14.00 uur is er een samenkomst
met de allerkleinsten bij de kerststal, ‘kindje wiegen’.
Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag - woensdag 26 december - is er in de parochie één
eucharistieviering in de Sint Gertrudiskerk om 11.00 uur. De kerk en de

kerststal zijn daarna open voor bezichtiging. Dat is ook het geval op de andere
dagen na Kerstmis tot en met 3 januari, vanaf 13.00 uur.
Oud en Nieuw
Met Oudjaar - maandag 31 december - is er om 17.00 uur in de OLV van
Lourdeskerk één eucharistieviering. Op Nieuwjaar – dinsdag 1 januari – is er om
11.00 uur één eucharistieviering in de Sint Gertrudiskerk.
Nieuwjaarsreceptie
De feestelijke nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 12 januari in “Den Enghel”
(Grote Markt 19). De middag (inloop 13.30 uur, einde 16.30 uur) heeft vooral
een gezellig karakter, met een hapje en een drankje We staan samen stil bij 75
jaar Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Het parochiebestuur en het
pastoraal team geven met deze bijeenkomst ook uitdrukking aan hun
dankbaarheid voor de enorme betrokkenheid van zovele parochianen in onze
parochie. U bent van harte welkom!
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maandag 24 december 2018 Kerstavond
Gezinsviering (Woord en Communie) Sint Gertrudiskerk
Voorgangers: diaken Anton Janssen
Lievevrouwecantorij
en pastor Fredi Hagedoorn
Gezinsviering (Eucharistie)
OLV van Lourdeskerk
pastoor Paul Verbeek
Samenzangkoor
en pastor Fredi Hagedoorn
Nachtmis (Woord en Communie)
Sint Gertrudiskerk
diaken Anton Janssen
Solisten
Nachtmis (Eucharistie)
OLV van Lourdeskerk
pastoor Paul Verbeek
Kerkkoor OLV van Lourdes
en diaken Jan Foesenek
Middernachtmis (Eucharistie)
Sint Gertrudiskerk
pastoor Paul Verbeek, diakens Anton HMR vocaal/instrumentaal
Janssen en Jan Foesenek
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dinsdag 25 december 2018 Eerste Kerstdag
Hoogmis
Sint Gertrudiskerk
pastoor Paul Verbeek
HMR vocaal/instrumentaal
en diaken Jan Foesenek
Hoogmis
OLV van Lourdeskerk
pastoor Paul Verbeek, diakens Anton Kerkkoor OLV van Lourdes
Janssen en Jan Foesenek
Kindje wiegen
Sint Gertrudiskerk
pastoor Paul Verbeek
woensdag 26 december 2018 Tweede Kerstdag
Stedelijke Eucharistieviering
Sint Gertrudiskerk
pastoor Paul Verbeek
Klein koor HMR
en diaken Jan Foesenek
maandag 31 december 2018 (Oudjaar)
Feest Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Eucharistieviering
OLV van Lourdeskerk
pastoor Paul Verbeek
Kerkkoor OLV van Lourdes
en diaken Anton Janssen
dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaar)
Stedelijke Eucharistieviering
Sint Gertrudiskerk
pastoor Paul Verbeek
Lievevrouwecantorij
en diaken Jan Foesenek

Het parochiebestuur en het pastoraal team wensen iedereen
van harte een Zalig Kerstmis toe; een goede jaarwisseling en
we wensen iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar 2019.
R.-K. Lievevrouweparochie
Parochiecentrum
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom
telefoon: 0164-233574
e-mail: info@lievevrouweparochie.nl
website: www.lievevrouweparochie.nl

