R.-K. Lievevrouweparochie
Bergen op Zoom
Extra Nieuwsbrief
Beste parochiaan,

Vieringen Advent en Kerstmis

Je leest een extra editie van onze digitale nieuwsbrief over de vieringen in de Advent en rond
Kerstmis. De reservering voor de vieringen met Kerstmis start op woensdag 25 november. Houd
onze website en facebookpagina in de gaten voor eventuele wijzigingen.
Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan andere parochianen en geïnteresseerden, zodat we het
bereik van ons nieuws kunnen vergroten.
Namens het pastoraal team (coördinatie), pastor Fredi Hagedoorn

Kerstthema “Omdat er voor hen geen plaats was”
Lieve mensen!
Dit thema zal de rode draad zijn bij alle vieringen in de Kersttijd. Het is een uiterst actueel thema
met alle maatregelingen vanwege de bestrijding van het Corona-virus. We zijn van de 1½ meter
kerk (ongeveer 115 kerkgangers per viering) teruggegaan naar 30 kerkgangers. Dat zorgt voor
heel wat pijn, verdriet en frustratie. Reserveren en registreren voelt niet goed. Vele parochianen
krijgen nu het gevoel dat er voor hen geen plaats
is. Dat doet pijn.
Hoe goed kunnen we nu de situatie van Jozef met zijn hoogzwangere vrouw Maria inleven. Voor
hen was er geen plaats in een herberg. Iedereen hield de deur op slot. Ook in hun tijd was
registreren erg belangrijk. Keizer Augustus wilde weten wie er allemaal in zijn rijk woonde.
Daarom moest iedereen zich laten inschrijven. Hij wilde controle. Ook wij kennen nu omwille van
onze gezondheid registratiecontrole.
De kerk als gastvrije herberg maakt moeilijke tijden door, maar omwille van onze gezondheid kan
het niet anders. Er heerst ook de angst dat wanneer we “normaal” kunnen vieren veel mensen af
zullen haken. Is deze angst terecht? Is er geen plaats meer voor het kerstwonder in onze wereld?
Of gaan we intenser dan voorheen het Kerstfeest tegemoet?
In de wereld van alledag ten tijde van de geboorte van Jezus was
er voor Hem op de “normale verwachte plekken” geen plaats
voor Hem. Hij werd geboren aan de rand van de samenleving in
een stal en hij werd in een kribbe (voerbak) gelegd. Ook nu zullen
we Hem op onverwachte plekken ontmoeten. Hij zal geboren
worden in ons hart en een nieuwe beweging op gang brengen.
Ondanks de 1½ meter afstand weet hij de afstandelijkheid
en eenzaamheid te doorbreken. Hoe? Dat zullen we ontdekken en
ervaren na vier zondagen intense voorbereiding in de Advent.
Het komt er dus op aan of wij in ons hart plaats maken, plaats
hebben voor Hem, die de wereld komt verlossen: de Emmanuel: God met ons.
Gezegende Advent en een Zalig Kerstfeest!
Uw pastoor Paul Verbeek
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Bijzondere vieringen in de Advent
Maria die de knopen ontwart
Op dinsdag 8 december om 19.00 uur is er in de St.-Gertrudiskerk de
viering voor Maria die de knopen ontwart. Paus Franciscus heeft een speciale
devotie tot Maria die de knopen ontwart. Ook wij mogen met onze zorgen en
noden bij Maria komen. In deze bijzondere viering wordt ieder uitgenodigd om in een wit lint één
of meerdere knopen te leggen. Reserveer voor deze viering telefonisch: 0164-233574.
Peuter Kleuterviering met zegening kerstkribjes
Op zondag 13 december is er om 9.30 uur een Peuterkleuterviering van Geef mij je hand in de
OLV van Lourdeskerk. Peuters en kleuters bereiden zich samen met papa of mama voor op
Kerstmis. Je mag het kribje met het kindje Jezus van thuis meenemen – wel voorzichtig dragen
zodat het niet kapot gaat – en in de kerk laten zegenen!
Viering van Boete en Verzoening in de OLV van Lourdeskerk
De viering vindt plaats op dinsdagavond 15 december om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk
ter voorbereiding op het Hoogfeest van de geboorte van de Heer. Met voorgangers: pastoor Paul
Verbeek, diaken Jan Foesenek en diaken Anton Janssen
Zegening kerstkribjes
In alle vieringen in onze beide kerken is er op zaterdag 19 en zondag 20
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. Dit kan dus ook in de viering van 9.30 uur in de St.Gertrudiskerk, hoewel dat in inZOOMen nog niet vermeld werd.
Advent/kerstviering voor kinderen in de Ontmoetingskerk
Op zondag 20 december is er om 17.00 uur een Advent/kerstviering georganiseerd door de
leiding van de kindernevendienst. Een op gezinnen / kinderen gerichte viering in de kerkzaal en
zo mogelijk een activiteit aansluitend. Het kerstverhaal wordt verteld bij de kerststal. Een
kinderkoor onder leiding van Monique Jimkes verzorgt de muziek. Meld je aan via
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl of volg de viering via Facebook.
Kerstnoveen tot het Wonderdadige Kindje Jezus van Praag
Vanaf woensdag 23 december bidden we in de parochie in deze coronatijd de
Kerstnoveen tot het Wonderdadige Kindje Jezus van Praag. Vanaf 19 december is
deze Noveen te downloaden van onze website.

Kerstbidprentje
Na afloop van alle vieringen vanaf kerstavond kunt u het bidprentje van Kerstmis
meenemen.

Vieringen met Oud en Nieuw
Donderdag 31 dec 17.00 uur stedelijke Eucharistieviering Oudjaar in de OLV van Lourdeskerk
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek
Vrijdag 1 jan 11.00 uur stedelijke Eucharistieviering Nieuwjaar in de St.-Gertrudiskerk
Voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Anton Janssen
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Reserveren voor kerstvieringen start woensdag 25 november
Vanaf woensdag 25 november kun je telefonisch reserveren voor de
kerstvieringen in de OLV van Lourdeskerk en de St.-Gertrudiskerk. Er
is in iedere viering, volgens de huidige maatregelen, plaats voor dertig
kerkgangers. We vragen je om voor één kerstviering te reserveren,
zodat we zoveel mogelijk parochianen kunnen verwelkomen in onze
vieringen. In de gezinsvieringen geven we voorrang aan gezinnen met
kinderen.

Kerstvieringen
Kerstavond donderdag 24 december
17.00 u

Gezinsviering
(Eucharistie)

Pastoor Paul Verbeek &
pastor Fredi Hagedoorn

OLV van Lourdeskerk
Samenzangkoor

19.00 u

Gezinsviering (Woord,
Gebed en Communie)

Diaken Anton Janssen &
pastor Fredi Hagedoorn

St.-Gertrudiskerk
Lievevrouwecantorij

19.00 u

Eucharistieviering

Pastoor Paul Verbeek &
diaken Jan Foesenek

St.-Catharinakapel
Koorgroep Menora

21.00 u

Nachtmis (Eucharistie)

Pastoor Paul Verbeek,
diaken Jan Foesenek &
diaken Anton Janssen

OLV van Lourdeskerk
Kerkkoor OLV van Lourdes

23.30 u

Middernachtmis
(Eucharistie)

Pastoor Paul Verbeek &
diaken Anton Janssen

St.-Gertrudiskerk
HMR

Eerste Kerstdag vrijdag 25 december
9.30 u

Hoogmis (Eucharistie)

Pastoor Paul Verbeek &
diaken Anton Janssen

St.-Gertrudiskerk
HMR

11.15 u

Hoogmis (Eucharistie)

Pastoor Paul Verbeek &
diaken Anton Janssen

OLV van Lourdeskerk
Kerkkoor OLV van Lourdes

Tweede Kerstdag zaterdag 26 december
9.30 u

Hoogmis (Eucharistie)

Pastoor Paul Verbeek &
diaken Jan Foesenek

St.-Gertrudiskerk
HMR

11.00 u

Hoogmis (Eucharistie)

Pastoor Paul Verbeek &
diaken Jan Foesenek

OLV van Lourdeskerk
Kerkkoor OLV van Lourdes

Zondag 27 december
9.30 u

Eucharistieviering

Pastoor Paul Verbeek &
pastor Fredi Hagedoorn

St.-Gertrudiskerk
HMR

11.00 u

Eucharistieviering

Pastoor Paul Verbeek &
pastor Fredi Hagedoorn

OLV van Lourdeskerk
Kerkkoor OLV van Lourdes

De viering van zaterdagavond 26 december om 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk vervalt. Er
is dit jaar geen Kindje wiegen.
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Telefonisch reserveren
Reserveer voor een viering in de OLV van Lourdeskerk in de OLV van Lourdeskerk op werkdagen
tussen 9.30 en 11.30 uur via tel. 234867, voor de St.-Gertrudiskerk tussen 9.00-12.00 of 13.0015.30 uur (behalve vrijdagmiddag) via tel. 233574. Voor de kerstviering in de St.-Catharinakapel
zijn de vaste kerkgangers al uitgenodigd.
Wachtlijst
Wanneer in een viering geen plaats meer is, komen de eerste parochianen op een beperkte
wachtlijst. Als er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst gebeld. We vragen
van degenen die een plaatsje gereserveerd hebben dan ook, om het altijd door te geven als zij toch
niet naar de kerk kunnen komen.

Kerstfilm voor kinderen
In de week voor Kerstmis komt een nieuwe film voor kinderen uit: de kerstfilm “Omdat er voor
hen geen plaats was”. In de film wordt het bijbelse kerstverhaal nagespeeld door Bergse acteurs.
De film wordt gemaakt in samenwerking met de Maria Ommegang.
Online première
De kerstfilm gaat op zondag 20 december online in première. Iedereen kan de film dan thuis
bekijken. Bij de film hoort ook een knutselopdracht, die gezinnen thuis kunnen maken.
Voorvertoning op basisscholen
Basisscholen in Bergen op Zoom kunnen in de week voor de kerstvakantie de film al in de klas
kijken. Op verzoek kan daarbij een pastor aanwezig zijn. Er zijn dit jaar naar verwachting geen
grote schoolvieringen in onze kerken. Daarom gaan we met de film graag naar de scholen toe.

Seniorenvieringen
De werkgroep Seniorenmiddagen biedt dit jaar vier seniorenvieringen aan, met als thema
“Omdat er voor hen geen plaats was”. De eucharistievieringen zijn een alternatief voor de
Seniorenmiddagen. Senioren die andere jaren deze middagen bezochten, ontvingen hiervoor een
uitnodiging. Bezoekers ontvangen na afloop van de vieringen een bloemattentie.
Dinsdag 15 december, 14.30 uur

St.-Gertrudiskerk

Aanmelden via 0164-233574

Woensdag 16 december, 10.30 uur

St.-Gertrudiskerk

Aanmelden via 0164-233574

Woensdag 16 december 14.00 uur

OLV van Lourdeskerk

Aanmelden via 0164-234867

Vrijdag 18 december, 14.00 uur

OLV van Lourdeskerk

Aanmelden via 0164-234867

Colofon
R.-K. Lievevrouweparochie
Burg. Stulemeijerlaan 8 • 4611 EE Bergen op Zoom
T. 0164 - 233 574 • E. info@lievevrouweparochie.nl
W. www.lievevrouweparochie.nl
F. facebook.com/lievevrouweparochie
B. NL35 RABO 0106 1043 30
Meld je hier aan voor deze digitale nieuwsbrief.
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