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KERSTMIS 2020, KERSTMIS IN CORONATIJD...
De geboorte van Gods
Zoon Jezus, het grootse
moment van Gods menswording vond plaats in de
stilte van de Kerstnacht
op een voor ons onbekend
tijdstip. De omstandigheden waren erbarmelijk;
koud, vies, geïmproviseerd,
-er was immers geen plaats in de herberg- en
wie waren die armoedige Maria en Jozef nu
eigenlijk? Onaanzienlijke, onopvallende mensjes uit een klein dorp temidden van stinkende
beesten. Geen glamour en glitter, geen eer
te behalen, geen bezoek als tijdens een lockdown, behalve uiteindelijk wat vage typen in
de vorm van enkele herders; niet de meest gewenste figuren in die tijd en in die setting...
Maar de inhoudelijke betekenis blijkt van onpeilbare diepte en ongekende rijkdom: God
treedt binnen in onze menselijke geschiedenis door zelf mens te worden, God verheft al
wat eenvoudig, onbeduidend en kwetsbaar is,
God is in Jezus onze Vriend, gesprekspartner,
beschermer en inspiratiebron; geen ‘iets’ maar
een Iemand. Elke mens is gewild, bedoeld, gepland en geliefd door God; bestemd om eeuwig te leven in blijvend geluk en in het licht van
liefde.
“Vrede op aarde aan mensen van goede wil”,
zingen de engelen in de Kerstnacht. Vrede
wordt ons niet aangeboden op een zilveren
dienblaadje. Wij allen worden geprikkeld, uitgedaagd om de dragers en brengers te zijn van
deze boodschap waaraan wij allen behoefte
hebben. Deze boodschap dragen wij uit door
onze liefde, onze inzet, ons er-voor-elkaar-zijn,
ook en vooral in deze coronatijd. Alle zeilen
moeten worden bijgezet, alle hens aan dek om
juist nu onze wereld leefbaar te houden. Niet
onze cadeaus zijn belangrijk, maar wel de zelfgave van onze hele persoon; tijd geven, jezelf
geven. We zijn ten diepste elkaars kostbaarste
geschenk en dat zien we aan de gave van Gods
eigen Zoon Jezus aan ieder van ons.
Jezus vinden we overal waar nood en eenzaamheid is, overal waar mensen elkaar nodig hebben. God wordt mens, God wil gediend worden

in mensen. Zo wordt Godsdienst dienst-aanmensen. Wie dat inziet, is een mens van goede
wil, is een mens die bewust leeft en ziet waar
nood aan liefde en nabijheid is. Corona haalt
niet zelden het beste in ons naar boven. Hopend op en biddend om betere tijden gaan we
vertrouwvol het nieuwe jaar 2021 tegemoet!
God laat ons nooit in de steek!

A. de Graaf Woutering, pastoor-deken

KRIBJESTOCHT
Ondanks het grote succes van de Kribjestocht
afgelopen jaar, is er dit jaar geen georganiseerde wandeling mogelijk volgens een route.
Toch willen we als parochie H. Michaël laten
zien dat de boodschap van Kerstmis nog verteld kan worden.
We kunnen net als de herders en de koningen
op weg gaan om het kindje Jezus te gaan zoeken.
Dat kan met Uw hulp.
Bent U in de gelegenheid om tijdens de Kerstdagen op 24-25-26 en 27 december een kerstgroep achter het raam of een stal buiten bij uw
huis te zetten, dan doet u al mee. Ga dan ook
zelf de kerststallen van uw buurtgenoten aan
de ramen te bewonderen!
Enkele parochianen hebben een uitgebreide
verzameling kerststallen en kerstgroepen die
ze tijdens de kerstdagen op enkele locaties
willen laten zien aan de wandelaars.
Adressen waar U zeker langs kunt gaan zijn:
Kerkpad 2, Offerkamp 18 en Koppelweide 2.
Meerdere adressen worden rond de kerstdagen bekend gemaakt op de website van de
parochie
www.roermondparochiecluster.nl.
U kunt ook voor uw kind een knutselkerststal
downloaden via de website.
Ga met ons op pad en (her)vindt het Kerstkind
als inspiratiebron in Uw leven.

Werkgroep Kribjestocht
Heilige Michaëlparochie, Herten

VIERINGEN KERSTMIS EN OUD & NIEUW
Om de vieringen bij te wonen is het noodzakelijk om zich aan te melden via de website
www.roermondparochiecluster.nl
U kunt ook de mis op onze website d.m.v. livestream volgen.
Voor de actuele stand van zaken rondom de corona maatregelen, zie onze website.

KERSTAVOND
24 DECEMBER 2020
15.00u
16.30u
21.00u

Zorgcentrum R.C.G.:
Kerstviering
uitsluitend voor bewoners
Zorgcentrum Herte:
Kerstviering
uitsluitend voor bewoners
Munsterkerk Roermond:
Feestelijke Nachtmis m.m.v. cantor
Alleen te volgen via livestream op
www.roermondparochiecluster.nl

EERSTE KERSTDAG
25 DECEMBER 2020
10.00u

10.00u
11.30u

12.00u

Munsterkerk Roermond:
Feestelijke Kerstviering
m.m.v. cantor
Te volgen via livestream op
www.roermondparochiecluster.nl
Michaëlkerk Herten:
Feestelijke Kerstviering
m.m.v. enkele leden van Jeugdkoor
Kathedraal Roermond:
Feestelijke pontificale kerstviering
m.m.v. enkele leden van
fanfare St. Wiro en cantor.
Te volgen via livestream op
www.roermondparochiecluster.nl
Michaëlkerk Herten:
Feestelijke Kerstviering
m.m.v. enkele leden Herenkoor

TWEEDE KERSTDAG
26 DECEMBER 2020
10.00u
11.30u

Munsterkerk Roermond:
Feestelijke Hoogmis m.m.v. cantor
Kathedraal Roermond:
Feestelijke Hoogmis m.m.v. cantor

Misschien neemt u niet regelmatig aan
de vieringen deel maar vindt u kerkelijke
presentie in de leefomgeving toch belangrijk.
Ook dan rekenen wij op uw steun!
Wij zijn afhankelijk van uw giften.
Help ons bij de exploitatie van onze kerken.
Wij zijn er voor u!

FEEST VAN DE H. FAMILIE
27 DECEMBER 2020
10.00u

Munsterkerk Roermond
m.m.v. cantor

10.00u

Michaëlkerk Herten
m.m.v. enkele leden Jeugdkoor

11.30u

Kathedraal Roermond
m.m.v. cantor

OUDJAARSAVOND
31 DECEMBER 2020
18.30u

Oecumenische vesperdienst
in de Minderbroederskerk			
Alleen te volgen via livestream op
www.roermondparochiecluster.nl

NIEUWJAARSDAG
1 JANUARI 2021
10.00u

Michaëlkerk Herten:
m.m.v. enkele leden Herenkoor

11.30u

Kathedraal Roermond:
Pontificale eucharistieviering
door bisschop mgr. H. Smeets
m.m.v. cantor
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