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Kerkstraat 1,
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Woensdag (10.00 u - 12.00 u)
Vrijdag (10.00 u - 11.00 u)

Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum.
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Caritasinstelling:
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Lucas 2,1-7

In die tijd kondigde Keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinus over Syrië.
Ieder ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de
plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in
Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven
samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl
ze daar waren, brak de dag van de bevalling aan, en ze bracht een
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek
en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats
was in het nachtverblijf van de stad.

(Uit: Nieuwe Bijbelvertaling – Nederlands Bijbelgenootschap)
https://www.debijbel.nl/app
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Geschiedenis
van de kerststal

Door Europa

De kerststal mag zich verheugen in een
enorme populariteit. In vele huishoudens
staat hij rond Kerstmis opgesteld onder de
kerstboom. Vele verzamelaars exposeren hun
stallen in de kerstperiode in kerken, buurthuizen en musea. Maar hoe oud is de kerststal en wie was de ‘uitvinder’ ervan?

Vanuit Italië dringt de traditie van de kerststal door in andere landen van Europa en
zelfs over de gehele wereld. In met name
Frankrijk en de Duits sprekende landen wordt
na en onder invloed van de katholieke
contrareformatie in de zeventiende eeuw de
kerststal erg populair. In de Nederlanden
vinden we de eerste voorbeelden al in de
zestiende eeuw. Wellicht onder invloed van
de Beeldenstorm verdwijnt deze traditie in
onze streken echter weer snel.

Hoe het begon …

Een exemplaar bij elk gezin
Het duurt tot ver in de negentiende eeuw
voordat de kerststal in Nederlandse katholieke kerken en burgergezinnen traditie
wordt. De oudste kerststallen in huisgezinnen
zijn veelal ingevoerd uit Duitsland en worden
gevormd door kostbare biscuitporceleinen
beeldjes. In de twintigste eeuw worden vooral de goedkopere, veelkleurig beschilderde
gipsen kerststallen populair en na de Tweede
Wereldoorlog is in ieder rooms-katholiek
huisgezin in Nederland wel een exemplaar te
vinden.

We schrijven het jaar 1223. Het is kerstavond, 24 december, in de Italiaanse plaats
Greccio. Franciscus Bernardone, bekend als
de heilige Franciscus van Assisi, wil tijdens
de kerstviering de gelovigen zelf laten ervaren hoe de geboorte van Jezus in Bethlehem
heeft plaatsgevonden. In een grot nabij een
kleine kluis waar enkele minderbroeders
wonen, laat hij door een lokale edelman,
Giovanni Velita, een lege kribbe met stro en
een levende os en ezel plaatsen. Zo geeft hij
de armoedige omstandigheden weer waarin
Jezus ter wereld is gekomen.
Medebroeders en gelovigen uit de streek
komen ’s nachts rond de grot samen om
kerst te vieren. Ze brengen fakkels en lantaarns mee en zorgen voor een intieme sfeer.
Diaken Franciscus zingt met welluidende
stem het kerstevangelie en preekt over de
geboorte van Jezus. De eucharistie wordt
gevierd, terwijl zij staan rondom de kribbe.
Deze gebeurtenis raakt de aanwezigen diep.
Op vernieuwende en eenvoudige wijze heeft
Franciscus het mysterie van de menswording
van Jezus uitgebeeld en voor ongeletterden
duidelijk gemaakt.

Ontwikkeling kerststal
Deze door Franciscus gekozen manier om het
kerstverhaal uit te beelden past in een langere traditie binnen de kerk. Ook de liturgische
kerst- en paasspelen proberen het evangelieverhaal te verbeelden om het aanschouwelijker te maken voor de aanwezige gelovigen.
Franciscus’ wijze is echter ongewoon, heel
letterlijk en vindt buiten een kerkgebouw
plaats. Zijn manier spreekt direct aan en
vindt daarom snel navolging: de kerststal is
geboren.

Een theatraal element
Wat is nu het wezen van een kerststal en
waarin verschilt de kerststal wezenlijk van de
gebeeldhouwde kerstvoorstelling? Dat is het
theatrale element. Met losse beeldjes kun je
als gebruiker zelf de voorstelling inrichten. Je
kunt zelfs het hele verhaal naspelen. Soms
wordt de halve huiskamer omgebouwd tot
kerstlandschap en verandert de voorstelling
met het verloop van de tijd.

Eerst alleen de os
Bij het begin van de advent staat alleen de
os in een lege stal. Maria en Jozef met de
ezel naderen van een afstand de stal. Het
neerzetten van de kribbe en de engel vindt
plaats op kerstavond. De herders met
schapen die elders in het veld staan, komen
op de eerste kerstdag bij de stal aan. En dan
als laatsten, op 6 januari, arriveren de drie
koningen. Zij waren al eerder op reis gegaan
en komen iedere dag dichterbij. Dan is de
voorstelling compleet en blijft zo staan tot
Maria Lichtmis, 2 februari. Tegenwoordig
blijft een kerststal niet meer zo lang staan.
Soms haalt de stal Driekoningen niet eens.
Ook in miniatuur Bethlehem heeft de snelheid van ons moderne leven toegeslagen.
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Kerstlunch

Beste parochianen,
Het einde van dit jaar nadert en de feestdagen komen er weer
aan.
Net zoals de afgelopen drie jaren organiseren we ook dit jaar
een kerstlunch. Bent u alleen en wilt u samen met ons aan
deze maaltijd deelnemen dan kunt u onderstaand strookje
invullen.
Wij nodigen u van harte uit op woensdag 26 december 2018
van 12.00 u tot 14.00 u in het Parochiecentrum,
De Genestetstraat 1 (bij de St. Antoniuskerk).
U bent van harte welkom bij dit samenzijn!
Met vriendelijke groeten,
De pastores


Opgave kerstlunch dinsdag 26 december 2018
Dhr./mevr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

komt op woensdag 26 december 2018 naar de kerstlunch.
Het strookje kunt u vóór 21 december 2018 inleveren bij het parochiecentrum bij de Sint
Antoniuskerk, De Genestetstraat 1 te Waalwijk. Het parochiecentrum is open van maandag
t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.
U kunt zich ook telefonisch ( 0416-333531) of via de website opgeven.
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/

Kerststal St.-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch
Openingstijden
De stal is te bezichtigen t/m zondag
3 februari 2019. Op zondagen van 13.30-16.30
uur en door de week van 10.00-16.30 uur.
Op kerstavond, maandag 24 december, is de
kerststal na de vieringen van 17.30 en die van
21.00 uur nog een half uur geopend.
Eerste Kerstdag, 25 december, vanaf 13.30 uur
en Tweede Kerstdag, woensdag 26 december,
vanaf 12.30 uur.
http://www.mariajohannes.nl/2_3046_Kerststal_
in_de_Sint-Jan_in_teken_van_naastenliefde.aspx
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Kort

Wij stellen het op prijs als u
katholieken uit Polen wijst op
deze mogelijkheden. Heel
hartelijk dank voor uw
medewerking.
Pastoor M. Dorssers

Contact
Voor allerlei zaken die onze
parochie betreffen, kunt u
contact opnemen via via de
website:
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/
Secretariaat
Kerkhof
Financiën
Kerkleden
Vrijwilligers
Redactie parochieblad
 Drukwerk







Kerstnachtmis
in de St.-Jan
Van verscheidene kanten heb
ik het verzoek gehad voor
een nachtmis met Kerstmis in
Waalwijk. Ik kreeg berichten
dat mensen uit Waalwijk uitweken naar bijvoorbeeld de
Bossche St.-Jan.
Met de huidige bezetting van
het pastorale team hebben
we de mogelijkheid een keer
uit te proberen of een Kerstnachtmis in Waalwijk bezoek
zal trekken.
Inmiddels heb ik een organist
gevonden voor de begeleiding van de volkszang. Vandaar dat we dit jaar een extra
viering hebben gepland en
wel om 23.00 uur in de St.Janskerk.
Pastoor M. Dorssers

Poolse Missen
in de St.-Jan

Opbrengst
collecte Curicó (Chili)

De laatste jaren zijn vele
mensen vanuit Polen naar
Waalwijk en omgeving getrokken, bijvoorbeeld om
hier te komen werken.
Met sommige Polen hebben
wij als parochie contact,
maar velen bereiken we ook
niet. Cultuur, maar vooral
ook de taal, is daarvoor een
barrière.
Wij zijn blij dat er nu mogelijkheden zijn ontstaan voor
vieringen in het Pools. We
willen onze St.-Jan ter beschikking stellen van de
Poolse Parochie, die onlangs
in ons bisdom is opgericht.
Op dit moment gaan onze
gedachten uit naar een mis
op de vierde zaterdag van de
maand om 18.00 uur in de
St.-Jan. De Mis zal in het
Pools gelezen worden en zo
ongeveer een half uur voor
de Mis is er biechtgelegenheid, eveneens in het Pools.
Pater Krzysztof Obiedzinski
S.Chr., pastoor van de Poolse
parochie, zal de Poolse Mis
verzorgen.
Voor dit moment zijn er twee
missen afgesproken, namelijk
op zaterdag 22 december en
op zaterdag 26 januari, om
18.00 uur. We zullen daarna
evalueren, maar de bedoeling
is dat we deze vieringen na
die tijd voortzetten.
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De opbrengst van de collecte
en de verkoop van kerstkaarten (weekend 17/18 november jl.) t.b.v. kerstpakketten
voor de allerarmsten in onze
zusterparochie Cristo Recusitado in Curicó (Chili) bedroeg
€ 522,89.
Voor en na de vieringen in
onze parochiekerken was er
gelegenheid kerstkaarten met
een boodschap in ’t Spaans
te ondertekenen. Deze zijn
inmiddels verzonden naar
Curicó, waar ze in de nachtmis worden uitgereikt.

Parochieblad
Het volgende parochieblad
zal bij de ‘abonnees’, dit zijn
de deelnemers aan de parochiebijdrage, worden bezorgd
op 19/20/21 februari 2019.
Kopij voor dit nummer kunt u
tot woensdag 6 februari inleveren op het parochiecentrum, De Genestetstraat 1,
5144 SN Waalwijk.
Of via de website:
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/

Renovatie vloer
St.-Bartholomeuskerk
In een vorig parochieblad werd al aangekondigd dat de
renovatie van de St.-Bartholomeus in het nieuwe kalenderjaar 2019 ter hand zal worden genomen. Begonnen wordt
met het overbrengen van de inventaris (zijaltaren, preekstoel, biechtstoelen, banken et cetera) naar de St.Theresia voor tijdelijke opslag. De renovatie zal, naar verwachting, niet vóór oktober 2019 gereed zijn. Het is dus
een omvangrijke operatie.
In de tussentijd zullen de zondagsvieringen plaatsvinden
in De Schakel, het zaaltje van de Hervormde gemeente in
Waspik. Wij zijn de Hervormde gemeente dankbaar dat we
wederom gastvrijheid mogen genieten. De vieringen op
woensdagochtend blijven plaatsvinden in de Oude Pastorie.
Voor uitvaarten mogen wij gebruik maken van de
Hervormde Kerk.

Kerststal St.-Clemens
dit jaar opnieuw in de St.-Jan
Net als vorig jaar zijn tijdens de kersttijd in de Sint Jan de Doperkerk de antieke kerstbeelden
in een van de nostalgische kerststallen vanuit de Baardwijkse kerk te bewonderen. Na de grote
belangstelling vorig jaar hebben we de bezichtigingsmogelijkheden verder verruimd.
De kerststal kan vanaf 15 december
t/m 27 januari worden bezichtigd op:
 Iedere zaterdag tussen 13.30 en 16.30 uur
 Op zondag 16 december vanaf 13.30 uur
(aansluitend Kerstconcert om 14.30 uur)
 Op zondagmiddag 23 en 30 december en
6 januari tussen 13.30 en 16.30 uur
 Op Eerste en Tweede Kerstdag, 25 en 26
december, tussen 13.30 en 16.30 uur.
Ouders en grootouders zijn met hun kinderen
en kleinkinderen heel bijzonder welkom bij het
Kindje Wiegen, Tweede Kerstdag om 15.00 uur.
Daarnaast kan het Kerstkind worden aanbeden en een kaarsje worden opgestoken vanaf een
half uur vóór tot een half uur na de H. Missen op alle zondagen en de vieringen met Kerstmis.
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Overzicht vieringen rond Kerstmis 2018

St. Antoniuskerk

St. Bartholomeuskerk

Zaterdag 22 december 2018
4e zondag van de Advent

Zondag 23 december 2018
4e zondag van de Advent

18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang

10.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang

Kerstavond
Maandag 24 december 2018

Kerstavond
Maandag 24 december 2018

 17.00 uur: Herdertjesviering *
Gebedsviering
Zang: Samenzang (kerstliederen)

 17.00 uur: Herdertjesviering *
Gebedsviering
Zang: Samenzang (kerstliederen)

 19.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Koor Noisy People

 19.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: The Future

 21.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Gemengd Antoniuskoor

 23.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Bartholomeuskoor

* Deurcollecte Parochiële Caritas

* Deurcollecte Parochiële Caritas

Dinsdag 25 december 2018
Eerste Kerstdag

Dinsdag 25 december 2018
Eerste Kerstdag

11.00 uur:
Eucharistieviering *
Zang: Gemengd Antoniuskoor

09.30 uur:
Eucharistieviering *
Zang: Theresiakoor

* Deurcollecte Parochiële Caritas

* Deurcollecte Parochiële Caritas

Woensdag 26 december 2018
Tweede Kerstdag

Woensdag 26 december 2018
Tweede Kerstdag

Zie St. Janskerk

Zie St. Janskerk

Zaterdag 29 december 2018

Zondag 30 december 2018

18.30 uur:
Eucharistieviering
Zang: Samenzang

10.00 uur:
Eucharistieviering
Zang: Samenzang

Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag

Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag

Zie St. Janskerk

Zie St. Janskerk
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Zondag 23 december 2018
4e zondag van de Advent
10.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Kerstavond
Maandag 24 december 2018
 17.00 uur: Herdertjesviering *
Gebedsviering
Zang: Rainbow Swing

Attentie!
In de week tussen Kerstmis en
Oudjaar komen de doordeweekse
H. Missen in de diverse
parochiekerken te vervallen.

 19.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Rainbow Swing
 21.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Gemengd koor St. Jan
 23.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Samenzang
* Deurcollecte Parochiële Caritas
Dinsdag 25 december 2018
Eerste Kerstdag
09.30 uur:
Eucharistieviering *
Zang: Gemengd koor St. Jan
* Deurcollecte Parochiële Caritas
Woensdag 26 december 2018
Tweede Kerstdag
10.00 uur:
Eucharistieviering
Zang: Samenzang
15.00 uur:
Kindje wiegen
Zang: Samenzang
Zondag 30 december 2018
10.00 uur:
Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag
11.00 uur:
Eucharistieviering
Zang: Samenzang

Het pastorale team en alle parochiemedewerkers
wensen u een Zalig Kerstfeest
en een Voorspoedig Nieuwjaar!
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Overzicht vieringen rond Kerstmis 2018

St. Janskerk

Liturgiekalender

3e Zondag door het jaar
Za 26 jan

18.30

St. Antonius

Zo 27 jan

10.00

De Schakel

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

Gezinsviering
voorbereiding
Eerste Heilige
Communie
Zo 27 jan

10.00

St. Jan

Samenzang
met koor

4e Zondag door het jaar
Za 2 feb

18.30

Doordeweekse Eucharistievieringen
Dag

Kerk
Antoniushof - kapel
(naast hoofdingang, links)

18.30 uur

Woensdag

Oude Pastorie – Waspik
(Na de viering wordt er
koffie/thee geschonken)
St. Antoniuskerk
(Na de viering wordt er
koffie/thee geschonken in
de parochiezaal)
St. Janskerk

09.00 uur

Donderdag

Vrijdag

Noisy People

Presentatieviering
Vormsel

Tijd

Dinsdag

St. Antonius

Zo 3 feb

10.00

De Schakel

The Future

Zo 3 feb

10.00

St. Jan

Gemengd
koor St. Jan

5e Zondag door het jaar

09.00 uur

09.00 uur

Za 9 feb

18.30

St. Antonius

Zo 10 feb

10.00

De Schakel

Zo 10 feb

10.00

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor
Herenkoor
St. Jan

Eucharistievieringen weekend
Datum

Tijd

Kerk

6e Zondag door het jaar

Koor

Za 16 feb

Openbaring des Heren (Driekoningen)
Za 5 jan

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 6 jan

10.00

St. Bartholomeus
Nieuwjaarsreceptie
Waspik
St. Jan

Theresiakoor

Zo 6 jan

10.00

Gemengd
koor St. Jan

18.30

18.30

St. Antonius

Zo 13 jan

10.00

De Schakel

Zo 13 jan

10.00

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Herenkoor
St. Jan

Zo 17 feb

10.00

De Schakel

Zo 17 feb

10.00

St. Jan
Presentatieviering
Eerste Heilige
Communie

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 20 jan

10.00

De Schakel

Zo 20 jan

10.00

St. Jan

Bartholomeuskoor
Herenkoor
St. Jan

Bartholomeuskoor
Rainbow
Swing

7e Zondag door het jaar
Za 23 feb

18.30

St. Antonius

Gemengd
koor St. Jan

Zo 24 feb

10.00

De Schakel

Samenzang

Gezinsviering
voorbereiding
Eerste Heilige
Communie

2e Zondag door het jaar
Za 19 jan

Noisy People

Presentatieviering
Eerste Heilige
Communie

Doop van de Heer
Za 12 jan

St. Antonius

Zo 24 feb
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10.00

St. Jan

Samenzang
met koor



Koor zoekt dirigent

Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit ons
midden zijn heengegaan:
25 oktober 2018 – St. Janskerk
Joke van Laarhoven-Duquesnoij

86 jaar

27 oktober 2018 – St. Janskerk
Rik Kleevens

73 jaar

27 oktober 2018 – St. Janskerk
Ad van Hulten

86 jaar

27 oktober 2018 – St. Clemenskerk
Jo van Bladel
86 jaar
02 november 2018 – St. Bartholomeuskerk
Annie Muskens-Verlouw
86 jaar
07 november 2018 – Crematorium Maaslanden
Kees Lammers
56 jaar
12 november 2018 – St. Bartholomeuskerk
Johan Wagemakers
77 jaar
15 november 2018 – St. Bartholomeuskerk
Johan Verschure
81 jaar

Geïnteresseerd? Of kent u iemand die ervoor
in aanmerking komt? Laat het ons weten.
Hartelijk dank

21 november 2018 – St. Bartholomeuskerk
Jan Schippers
68 jaar
21 november 2018 – St. Antoniuskerk
Jeanne Pagie-Verdonk
79 jaar

Parochiekroniek

22 november 2018 – St. Jan de Doper
Bertus van der Linden
88 jaar
23 november 2018 – St. Bartholomeuskerk
Annie Rutters-Gommers
83 jaar
03 december 2018 – St. Bartholomeuskerk
Cees Pagie
88 jaar
05 december 2018 – St. Antoniuskerk
Tiny van Rijswijk
94 jaar
08 december 2018 – Crematorium Oosterhout
Nel Wijgerde-Pijnenburg
84 jaar

Door het sacrament van het H. Doopsel
worden/werden in onze parochiegemeenschap opgenomen:

10 december 2018 – St. Antoniuskerk
Bram Lodewijks
75 jaar

25 november 2018 – St. Antoniuskerk
Feline Donders en Jana Donders, dochters
van Edwin Donders en Amy Verheijen

Mogen zij rusten in vrede

Onze hartelijke gelukwensen
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Neva Ensemble
uit Sint Petersburg

Samen ons geloof
verbreden en verdiepen

Neva Ensemble o.l.v. Valerya Matigulina

Het bij velen reeds bekende Neva-Ensemble
geeft een concert in de St.-Jan op zaterdagavond 12 januari 2019 om 20.00 uur.
Het Russische kleinkoor (twee zangeressen,
drie zangers en een pianiste), zingt enkele
liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen, gevolgd door Russische volksmuziek, over lief en leed van het
uitgestrekte platteland. Het concert wordt
afgesloten, begeleid door de pianiste, met
aria’s, duetten, romances en trio’s van beroemde (Russische) componisten. Als ensemble, maar ook als solisten staat het
Neva-ensemble bekend om hun zuivere
vocale prestaties.
Naast de concerten werken zij ook mee op de
zondagmorgen aan kerkvieringen met liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Het
gezelschap komt daarom elk jaar, ditmaal
voor de 24ste keer, naar ons land. Zij krijgen
zeer veel waardering voor hun op geheel
eigen wijze gezongen Russische liederen. Dit
blijkt niet alleen uit de vele trouwe toehoorders, maar ook uit de media-aandacht. Op
zowel radio als televisie is door de jaren heen
diverse malen aandacht aan ze besteed en
een bekend ochtendblad noemde deze topsolisten eens “De muzikale tovenaars uit
Rusland”.
Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop
van hun concert staan de zangers zelf aan de
deur om de mondelinge en geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen.
http://www.neva-ensemble.narod.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fuM8dW
ksdEU

De film ‘Des hommes et des Dieux’ speelt
zich af in een klooster, ergens hoog in de
Noord-Afrikaanse bergen tijdens de jaren
’90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten.
Ze helpen hen bij hun werk, nemen deel aan
hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen
echter langzaam maar zeker de bovenhand
in de regio.
Wanneer een aantal buitenlandse werknemers door een Islamitisch fundamentalistische groep wordt vermoord, biedt het leger
hen bescherming aan, wat ze weigeren.
Ondanks het toenemende gevaar dat hen
omringt, groeit de vastberadenheid onder de
monniken om te blijven. Als ze besluiten om
enkele gewonde terroristen te behandelen,
reageren de autoriteiten furieus en zetten
hen onder druk om terug te keren naar
Frankrijk.

Waar en wanneer?
Deze filmavond vindt plaats op dinsdag 22
januari in het Mariazaaltje onder in de Sint
Jan te Waalwijk (toegang via de achterzijde).
We beginnen om 20.00 uur.
Deelname aan de avonden is gratis. Voor een
kopje koffie of thee wordt gezorgd.
Diaken Rein Schravendeel
Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=omXAR6
UYrWU
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December:
maand van de tolerantie
December is van oudsher de feestmaand: Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw. Feestelijkheden waar we ons allemaal op konden verheugen. Maar de feeststemming lijkt steeds
meer in het gedrang te komen. Sinterklaas is onderwerp geworden van een bittere discussie; de Kerstgedachte wordt weggedrukt door de commercie en met oud en nieuw zijn het
geweld en het illegale vuurwerk heer en meester op straat. Ik zag laatst op facebook een
spreuk van Loesje voorbijkomen: “Het wordt tijd dat de Nederlandse tolerantie weer de
mode wordt”. “Helemaal mee eens” schreef ik, toen ik het bericht deelde. Maar wat is die
Nederlandse tolerantie? Voor mijn gevoel heeft het alles te maken met acceptatie, begrip
en respect. En het willen luisteren naar elkaar. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen zo
bezig zijn elkaar te overschreeuwen dat ze eigenlijk helemaal niet weten wat het standpunt van die ander inhoudt? Zo komen mensen recht tegenover elkaar te staan zonder
oog te hebben voor de nuances. Zij zien eerder de tegenstellingen dan de gelijkenissen en
worden daarin gevoed door de (sociale) media. Op de een of andere vreemde manier heeft
het negatieve veel meer nieuwswaarde dan het positieve. Je kunt de televisie niet aanzetten of je ziet rellen en gewelddadigheden. Ook de kranten staan er vol mee. Toch
geloof ik dat er veel goeds gebeurt. Er zijn mensen die zich wel degelijk om een ander
bekommeren. Maar ze kunnen het niet alleen. Ze hebben ons nodig. Soms, als er iets ergs
gebeurt, zien we hoe mensen samenkomen, hoe ze het verdriet delen. Als we verdriet
kunnen delen, zouden we ook de vreugde moeten kunnen delen. Is het zo moeilijk om een
ander te gunnen wat je zelf ook graag hebt? Wordt er belasting geheven op het delen van
geluk? Je hebt natuurlijk wel wat inlevingsvermogen nodig en flexibiliteit, maar dat zit
inbegrepen in het tolerantiepakket. Je zult wellicht moeten accepteren dat niet alles
precies verloopt zoals jij het had gepland. Iedereen heeft zijn eigen script en soms moet je
dat aan elkaar aanpassen. Praten en vooral luisteren zijn daarbij heel belangrijk. Grote
ruzies kunnen voortkomen uit kleine misverstanden. Als je niet met elkaar praat, weet je
ook niet wanneer je het goed doet. Je kunt met de beste bedoelingen iemand toch kwetsen. Wat voor jou een koosnaampje is, kan voor een ander een scheldwoord zijn. Daarover moet je met elkaar kunnen praten zonder direct elkaar aan te vallen. Als je begrip
voor elkaar hebt, hoeven er geen messen getrokken te worden. En natuurlijk mag je
gerust met elkaar van mening verschillen, zolang je elkaar maar respecteert. Denk daarbij
aan iedereen; niet alleen aan de meerderheid. In een tolerante samenleving is er genoeg
ruimte voor ieder individu om zich thuis te kunnen voelen. Pas dan kan het echt Kerstmis
worden.
gerri

Actuele berichten uit onze parochie
treft u aan op de website:

www.sintjanwaalwijk.nl
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De Actie Kerkbalans 2019 komt er aan.
De voorbereidingen voor de “Actie Kerkbalans 2019” zijn weer in volle gang.
Vrijwilligers zijn momenteel druk in de weer om deze actie goed voor te
bereiden.
Het thema van de actie in 2019 is:

“Geef voor je kerk”
Tussen 20 en 26 januari 2019 valt weer een brief op uw deurmat met het
verzoek om ook in 2019 bij te dragen.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie van wezenlijk
belang voor onze parochie. Daarom vragen we elk jaar aan onze parochianen
om een “kerkbijdrage”. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor
onze parochie. We hopen dan ook in 2019 wederom op u te mogen rekenen.
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken binnen onze
kerkgemeenschap blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking / kerkbijdrage.

Het parochiebestuur van
RK Parochie Sint Jan de Doper Waalwijk & Waspik

Website: https://kerkbalans.nl/
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