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KERSTMIS. 
 

Gij zult een kindje vinden 
in doeken gewikkeld en 
liggend in een kribbe. 
 
 

Later heb ik geleerd hoe het kindje, in doeken gewikkeld, uit de doeken  
is komen doen hoe zo’n wereld van vrede en geluk er voor iedereen zou 
kunnen komen. 
Later leerde ik dat het kind van Bethlehem, man van Nazareth geworden, 
van de wereld een veilig thuis wilde maken, een warm nest voor iedereen 
en overal. 
En daarom roept Hij met Kerstmis alle mensen van goede wil bijeen 
rondom de stal, en vraagt Hij of we herder willen zijn voor elkaar. 
Hij vraagt of we vol trouwe de wacht willen houden bij elkaar. 
Hij roept ons bij zich, en vraagt of we als koningen willen knielen bij wie 
klein en kwetsbaar zijn als het kindje in de kribbe. 



 
2 

Hij vraagt of we van onze rijkdom delen, en met onze talenten – goud, 
wierook en mirre – goed willen doen aan anderen. 
Als we zorgzaam zijn als de herders en goedgeefs als de koningen, 
brengen we “eer aan God in den hoge en vrede op aarde …”. 
Na Kerstmis heeft God, nog meer dan anders, heimwee naar zo’n wereld: 
een wereld die een warm thuis is voor iedereen en overal. 

Pastoor 
 

 

KERKDIENSTEN VAN 24 december 2020 tot en met 10 januari 2021. 
Donderdag 24 december: Kerstnoveen. Geen morgenmis. 
21.30 uur: Kerstwake: Heilige Kerstavond en Heilige Kerstnacht.  
22.00 uur: Nachtmis. 
Deze viering is niet toegankelijk voor publiek. Deze viering zal worden 
gestreamd en is via de link op de website van de parochie te volgen: 
(www.st-remigius.nl). 
 Intenties: Willem en Maria Speetjens-Coumans; Rosita  
 Verkoulen-Goossens; overleden ouders Gil en Mina Van Kan- 
 Speetjens 
Vrijdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis. 
11.00 uur:  H. Mis verzorgd door het Jeugdkoor DievanOss. 
 Intenties: Pierre Vrancken (jaardienst) Jean Steijns;  
 Jo Bouwens; Noël Stassen (verjaardag); Jo en Elly Heiligers- 
 Corten; Wil en Beppie Kersten-Op de Camp. 
Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag 
11.00 uur:  H. Mis, Tweede dag onder het Octaaf van Kerstmis.  
 H. Stefanus, eerste martelaar. 
 Intenties: Joep Hermans (gest. jaardienst); overleden familie  
 Hermans-Bierganz en overleden familie Kampkens-Van Hoesel; 
 overleden ouderds Lucassen-Vroemen (stichting); Jo en Elly  
 Heiligers-Corten; Wil en Beppie Kersten-Op den Camp;  
 Gerda Soons-Kuipers; Leo en Mia Lemmens-Goossens en  
 Ben Lemmens.. 
Zondag 27 december: Zondag onder het octaaf van Kerstmis. 
11.00 uur:  H. Mis. H. Familie, Jezus, Maria en Jozef. 
 Intenties: Zes wekendienst voor Tilke Hermans-Vijgen; Heins  
 Bisschoff; overleden ouders Gil en Mina Van Kan-Speetjens. 
Maandag 28 december: Vierde dag onder het Octaaf van Kerstmis. 
 HH. Onnozele kinderen, martelaren.  
8.00 uur: H. Mis. 
 

http://www.st-remigius.nl/
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Dinsdag 29 december:  Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 30 december: Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Annie Limpens-Geurts (vanwege bewoners pleintje). 
Donderdag 31 december 2020:      Geen morgenmis 
 Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis . 
19.00 uur: H. Mis.    
 Intentie: Hub Knols. 
 
Vrijdag 1 januari 2021: Nieuwjaarsdag. 
 H. Maria, Moeder van God, Octaafdag van Kerstmis.  
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Willem en Mia Speetjens-Coumans. 
Zaterdag 2 januari 2021: HH. Basilius de Grote en Gregorius van  
 Nazianze, bisschoppen en kerkleraren. 
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 3 januari 2021: Openbaring des Heren. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Miny Coenen; Harry Speetjens (gest. jaardienst);  
 Zef Tummers (gest. jaardienst). 
Maandag 4 januari 2021: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Dinsdag 5 januari 2021:  Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
 H. Karel (Houben) van Sint Andries, priester. Geen H. Mis. 
Woensdag 6 januari 2021: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 7 januari 2021: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
 H. Raimundus van Penyafort, priester.   
19.00 uur:: H. Mis.    
Vrijdag 8 januari 2021: Weekdag van de kersttijd na Epifanie.  
 H. Laurentius Justinianus, bisschop.  Geen H. Mis 
Zaterdag 9 januari 2021: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 10 januari: Doop des Heren. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Tiny Janssen-Speetjens (stichting)(verjaardag);  
 Els Stassen (gest. jaardienst); zes wekendienst voor Gerda 
 Soons-Kuipers. 
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Weekdienst: van 19 tot 25 december 2020: kapelaan Charles s.m.m.. 
            van 25 dec. 2020 tot 2 jan. 2021: pastoor Van Oss s.m.m.. 
            van 2 tot 9 januari 2021: kapelaan Stefan s.m.m..  
 
LECTOREN. 
Donderdag 24 dec., Kerstavond  21.30 uur:   mevr. M. Heiligers. 
       dhr. H. Meertens. 
Vrijdag 25 dec., Eerste Kerstdag  11.00 uur:  dhr. P. Ritt. 
Zaterdag 26 dec., Tweede Kerstdag 11.00 uur:  mevr. M. Zeegers. 
Zondag 27 dec., Derde Kerstdag  11.00 uur: mevr. C. Meurders. 
 
Donderdag 31 dec., Oudjaarsdag  19.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 
Vrijdag 1 jan., Nieuwjaarsdag,  11.00 uur: dhr. F. Janssen. 
Zaterdag 2 jan.,    19.00 uur: mevr. R. Souren. 
Zondag 3 jan.,    11.00 uur: mevr. P. Schonewille. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND (25 dec. 2020). 
Als we spreken, dan drukken wij onszelf uit in woorden. In wat we zeggen 
geven we iets van onszelf prijs. In die zin is elk woord dat we spreken 
intiem.  
Vandaag spreekt God zijn Woord. In dit Woord laat Hij zichzelf zien, ten 
voeten uit. Wij mogen God herkennen in zijn Zoon, Jezus Christus, het 
mens geworden Woord. Dat er een God is, die zich zo openbaart, zo 
concreet, in een klein, kwetsbaar mensenkind, is een groots en 
onbevattelijk mysterie.  
Daarom vieren we vandaag Kerstmis en staan we vol verwondering stil bij 
dit ontzagwekkende geheim. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND (3 jan. 2021). 
De magiërs van het Oosten – ook wel koningen of wijzen  genoemd – 
kwamen van ver. Zij staan model voor de wijde wereld buiten Israël voor 
wie de boodschap van de geboorte van de Messias evenzeer van groot 
belang en betekenis is. Aan het einde van het Matteüsevangelie wordt 
deze universele betekenis ondubbelzinnig onder woorden gebracht in de 
zendingsopdracht van de opgestane Heer: Ga en maak alle volken tot mijn 
leerlingen…. Zo loopt dit feest van de Openbaring van de Heer als het ware 
vooruit op wat nog gaat komen. Vandaag wordt ons toegezegd dat we 
mogen delen in de vreugde om de universele liefde van God. Vandaag 
vieren wij dat het evangelie van zijn liefde bestemd is voor heel de wereld. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE. 
In verband met de coronacrisis kan op Nieuwjaarsdag geen 
Nieuwjaarsreceptie worden gehouden in ’t Gemeinsjapshoes. 
 

PAROCHIERAAD. 

De Parochieraad wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een gezegend en 
gezond 2021.  

Laat het nieuwe licht van Kerstmis ons de hoop geven om in het komende 
jaar weer als gemeenschap samen te kunnen zijn. 

  

 

 

 

  

 De hemel is bezaaid met gouden sterren, 
die blinken in het schijnsel van de maan. 
Maar het allermooiste van die vele lichtjes 
zie ik nog altijd in jouw ogen staan 

 Wij wensen je een vrolijke kerst vol warmte en licht 
dan kan die niet meer stuk 
en voor het nieuwe jaar 
gezondheid, plezier en veel geluk 

 Als de kerstbel klinkt 
en de kerstman swingt 
de kerstroos bloost 
brengen wij onze toost 
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Zorg. 

Al zijn de kosten van ’t systeem reëel, 

Al moet je dagelijks op de centen letten, 
Het gaat uiteindelijk niet om de budgetten. 

Het is een roeping, ’t is niet commercieel. 
 

Je gaat niet in de zorg voor het gewin. 
Je eerste drijfveer is niet het salaris,’ 

als is het belangrijk dat dat voor elkaar is. 

Compassie geeft het leven werkelijk zin. 
 

Sta even stil bij werkers in het veld. 
Geloof in de kracht van idealen. 

’t Zijn niet budget, begrotingsruimte, geld, 

die met elkaar de kwaliteit bepalen. 
Voor hart en hand van zorgverleners geldt: 

ze zijn, voor heen en nu, niet te betalen. 
(Jan Terlouw, Gedichte gedachten) 

 
DIALEKPROJEK & HEEMKUNDEVERENIGING. 
ómmesjang = angesjóm, andersom. Leden, werkgroepen en bestuur 
van de Heemkundevereniging wensen u allen zinvolle dagen toe.  
 
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com.
Koster:     045-4041530.  
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Restauratiefonds:    IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22. 
Giften en diversen:       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Orgelfonds:     IBAN: NL51 RABO 0322 8156 22. 
Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in 
de Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

