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Voor jou

N

u wij in onze maatschappij de
kerstcommercie al naar september hebben vervroegd en de
eerste kerstbomen al in oktober
kunnen optuigen, kunnen wij de
hele kerstconsumptie al vóór Sinterklaas achter ons brengen zodat de
Advent opnieuw wordt wat het ooit
was: een toeleven naar het Kerstfeest, een tijd van rust en bezinning.
Gun jezelf gerust die tijd, vergeet
niet te leven en laat je niet leven en
besef, dat geluk niet te koop is.
Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en merk, welk een
vrede er in de stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen,
zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg de waarheid rustig en duidelijk,
maar luister ook naar anderen: ook
zij hebben hun verhaal. Zoek liever
geen luidruchtige en agressieve
mensen op, zij brengen je snel uit je
evenwicht.
Vergelijk jezelf niet voortdurend
met andere mensen, je kan er òf
verwaand òf verbitterd van worden,
want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent.

Het kerstdiner

D

ecember. Buiten is het koud en
donker; binnen is het warm en
branden kaarsen. Naast een feestelijke maand is december voor velen
een tijd vol stress. Cadeaus, decoraties, boodschappenlijstjes; er lijkt
iedere dag wel iets te doen. Op g’n
Sjtraot heeft al menig persoon met
boodschappenlijsten en zware tassen langs de kerk op en neer zien
gaan en vervolgens weer terug omdat de mandarijntjes vergeten zijn.

Geniet zowel van wat je bereikt hebt
alsook van de plannen die je nog
hebt. Koop ook niet direct alles wat
je hebben wilt, het is nooit verkeerd
om eerst nog te sparen en ergens
naar uit te kijken: als het later zover
is, geniet je er dubbel van.
Blijf belangstelling hebben voor je
eigen werk, ook voor de eenvoudigste en kleinste dingen: want wat je
doet met je hart wordt altijd groter.
En blijf jezelf, je mag er zijn zoals je
bent. Blijf trouw aan je principes en
doe nooit iets, wat daar tegen indruist: je zou anders een hekel aan
jezelf kunnen krijgen. Waai niet mee
met elke wind: alleen vissen, die tegen de stroom durven zwemmen,
hebben toekomst.

rustig van de toekomst en wanneer
de jaren tellen, kijk dan gerust om,
naar de tijd die achter je ligt.
Maar vergeet nooit dat je vandaag
leeft en dat God jou vandaag aankijkt, niet zozeer op jouw smartphone maar veelmeer door die mens
die naast jou staat. Geloof in God,
Hij gelooft ook in jou.
Vertrouw op Hem, ook Hij heeft in
jou zijn vertrouwen gesteld, want
iedere mens telt in zijn ogen.

Probeer ook trouw te zijn in je relaties, want je kunt je geluk nooit bouwen op andermans ongeluk.
Wees nooit bang, om fouten toe te
geven: je kleinheid bekennen behoort tot de grootste daden waartoe
een mens in staat is en weet: Christus werd niet voor ons geboren omdat wij al volmaakt zijn, maar omdat
wij maar kleine mensen zijn.

Moest God in Bethlehem mens geworden zijn, niet om héél de mensheid, maar slechts om één enkele
mens te verlossen, en die mens die
was jij: Hij zou in Bethlehem voor
jou geboren zijn ... Zalig Kerstfeest!

Wanneer je jong bent, droom dan

uw pastoor Rick van den Berg

Wat gaan we dit jaar weer voor onze
dierbaren op tafel zetten? Bij sommige families is het menu een jaarlijks vaststaand gegeven, een traditionele maaltijd van generatie op generatie. Anderen stuntelen elk jaar
opnieuw in de keuken of rouleren
tussen de familieleden. Het is dan
maar afwachten of alle moeite
wordt beloond.

aan. Tijd om stil te staan bij mensen
die zich maar wàt graag zouden druk
maken over cadeaus en diners.
Mensen die lijden onder oorlog,
geweld of eenzaamheid en verdriet.

De Adventstijd biedt een rustpunt in
alle drukte. Vier zondagen steken we
vol verwachting een nieuwe kaars

Welk diner het bij u thuis dit jaar
ook wordt, ik wens u in elk geval
een goede Adventstijd toe en een
smakelijke en gezellige maaltijd tijdens de feestdagen.
Fijne Kerstdagen wenst u,
Op g’n Sjtraot

KERKREGISTERS
GEDOOPT
14-10-2017 Jor Cransveld
05-11-2017 Jace Ritzen
UITVAARTEN
30-09-2017
Tini Rouschop-Thewissen, 92 jaar
22-11-2017
Lieske Jaspers-Otten, 91 jaar
24-11-2017
Wieza Frosch, 75 jaar

NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR
Collecte voor Kerk in Nood tijdens Kerstdagen
Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie en een erkende ANBI instelling. Kerk in
Nood is in 1947 opgericht door de Nederlandse
'spekpater' Werenfried van Straaten. Pater Van Straaten begon zijn activiteiten in 1947, toen West-Europa overstroomd werd door honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Hij begon met het inzamelen van
kleding en van voedsel; spoedig bleek de geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de ondersteuning van de pastorale activiteiten onder de vluchtelingen. Tegenwoordig ondersteunt Kerk in Nood wereldwijd christenen die in pastorale nood zijn of onderdrukt worden.

27-11-2017
Elvie Hendriks-Hamers, 61 jaar

Tijdens alle Heilige Missen op Eerste en Tweede Kersdag zal de 1e collecte
bestemd zijn voor Kerk in Nood. Van harte bij u aanbevolen!

29-11-2017
Jan Van Aerssen, 80 jaar

Ziekencommunie Hoogfeest van Kerstmis

Delen wat ik heb
Nu kerst nabij gekomen is,
denk ik aan Uw woorden;
denk ik aan de kribbe,
het kind daar in de stal.
Zing ik luid het lied
gebracht door engelenkoren:
Glorie, in de hoge
voor de Redder van ’t heelal.
En even heb ik deel
aan de blijdschap van de herders;
de eerbied ,de verwondering
voor de Herder die daar lag.
Met U in hun gedachten
konden zij weer verder.
Ik nader net als hen
vol liefde en ontzag.
Ik kom zoals de wijzen
met kostbare geschenken;
het beste wat ik heb
geef ik hier en nu,
dus schenk ik U mijn hart.
Al wat ik kan bedenken:
mijn handen en mijn voeten,
Heer het is van U.
Laat mij Heer in eenvoud
anderen versterken;
help mij te vertellen
van liefde en van licht,
delen wat ik heb,
verkondigen Uw werken,
en bovenal te zoeken
Uw heilig aangezicht.

Bent u bedlegerig of anderszins niet in de gelegenheid om met Kerstmis
een van de Heilige Missen bij te wonen en wilt u toch graag rond het
Hoogfeest van Christus Geboorte de H. Communie ontvangen, neemt u
dan contact op met pastoor Rick van den Berg, tel. 043-457 3234.
Met vragen rondom diakonie en pastoraat kunt u ook bellen met mevr.
Marlie Koonen-Vincken, tel. 043-455 1773
Helpt u mee afval scheiden
Zowel op het kerkhof als op de begraafplaats staan zwarte containers
voor restafval, groene containers voor groenafval. Een service voor onze
kerkhofbezoekers.
Echter, ook uw parochie moet m.i.v. januari 2018 extra gaan betalen voor
het ophalen van restafval. Daarom bij deze ons dringend verzoek: help
mee om het afval van uw graven goed te scheiden! Of nog beter: neem
uw restafval, vooral plastic, mee naar huis.
Restauratiewerkzaamheden
De restauratie van de kerktoren is, dankzij de uitstekende voorbereiding,
goed verlopen. Het kruis is herplaatst en ook het haantje is weer terug!
Op dinsdag 31 oktober j.l. stonden twee mooie foto’s met begeleidende
tekst over de restauratie van de kerktoren in de krant.
Inmiddels is ook het dakje van de doopkapel vernieuwd.
In 2018 worden de werkzaamheden ten behoeve van de noodzakelijke
restauratie van het kerkgebouw voortgezet.
Website parochies EMS
Via www.parochiesems.nl komt u op de site van onze parochie. U vindt
hier een veelheid informatie met betrekking tot ons parochiecluster Epen,
Mechelen en Slenaken. Voor Mechelen o.a.

Wat te doen bij overlijden, huwelijk, doop enz.

Mistijden en misintenties

Opgaveformulier misintentie. Dit formulier kunt u downloaden,
invullen en verder afhandelen. In verband met plaatsing in de
weekbladen dient u wel rekening te houden met een verwerkingstijd van minimaal twee weken.
De site is echt de moeite waard om eens te bekijken.

In memoriam Piet Wenders

KALENDER
zo 17 december
15.30 uur Kerstconcert parochiekerk
m.m.v. Lauwerkrans.
ma 18 december
14.00 uur Kerstviering In de Kroeën
Seniorenvereniging Mechelen
m.m.v. Schola Cantorum.
do 21 december
19.00 uur H. Mis met Boeteviering
voor de drie parochies

O

p 20 november j.l. is oudMechelenaar pater Piet Wenders overleden. Pater Piet, geboren
in de Bissen, trad in bij de Sociëteit
voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.).
Zijn Eerste Plechtige H. Mis draagt
hij op 14 april 1963 op in Mechelen.
Een indrukwekkende gebeurtenis:
de hele weg van zijn ouderlijk huis
tot aan de kerk is prachtig versierd.
Als hij de Communie uitreikt aan
zijn ouders, zijn de kerkgangers tot
tranen toe geroerd.
Nog datzelfde jaar vertrekt hij naar
Ghana om daar als missionaris aan
het werk te gaan.
Ruim 30 jaar is het Parochieel Missiecomité in touw om mensen te
motiveren en zo geld in te zamelen
voor het missiewerk van pater Piet.
Een kleine opsomming:
- er worden loterijen gehouden en
kerkcollectes; Piet krijgt een volkswagen aangeboden;
- er zijn ‘rondgangen’ door het dorp;
- de harmonie organiseert een Beatavond;
- de Scouting, de voetbalclub en het
jongerenkoor organiseren geldinzamelingsacties;
- Er worden speelgoed en leermiddelen ingezameld op de basisschool;
- van de lokale Boerenleenbank en
de landelijke Rabobank ontvangt het
P.M.C. grote schenkingen t.b.v. een
visserijproject in Ghana;
- Fancy Fairs en verkoop van Derde
Wereldproducten waarvan de opbrengst bestemd is voor voedselpakketten.
Mechelen geeft gul voor Ghana!

Na zijn gedwongen terugkeer in
1994 wordt hij benoemd tot pastoor
in Mheer en later ook Sint Geertuid.
Na de thuiskomst van deze laatste
Mechelse missionaris wordt het Parochieel Missie Comité opgeheven.
Het gaat in afgeslankte vorm verder
als M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en
Vrede); tegenwoordig nog actief als
Vastenactie-werkgroep.
Toch gaat pater Wenders na zes jaar
pastoor te zijn geweest in Nederland
nog één keer terug naar ‘zijn’ Ghana.
Met hulp van de parochies Mheer en
Sint Geertruid zet hij er een groot
landbouwproject op. Hij koestert
een stille wens: ‘Hier wil ik blijven’.
Echter, door lichamelijke gebreken
gedwongen, keert hij in 2003 definitief terug naar Cadier en Keer.
Op 14 april 2013 viert hij in Mechelen zijn gouden Priesterjubileum.
Op zaterdag 6 januari 2018 wordt in
Mechelen de zeswekendienst voor
hem gehouden.

zo 24 december
9.15 uur Hoogmis vervalt.
16.00 uur Woord– en Communiedienst met kerstspel en zang
m.m.v. leerlingen basisschool.
Opgeluisterd door de ‘Kerstbengels’
o.l.v. Jean Notermans.
20.00 uur Plechtige Nachtmis
m.m.v. G.K.Z., Schola Cantorum en
Harmonie St.-Cecilia.
ma 25 december Eerste Kerstdag
9.15 uur Plechtige Hoogmis
m.m.v. Mannenkoor Lauwerkrans.
13.00 uur – 16.00 uur. Kerk open
voor bezichtiging kerststal.
di 26 december Tweede Kerstdag
10.00 uur Plechtige Hoogmis
m.m.v. Vocalgroup Magan.
13.00 uur – 16.00 uur. Kerk open
voor bezichtiging kerststal.
za 30 december
18.00 uur Avondmis vervalt.
zo 31 december Oud jaar
9.15 uur Hoogmis met Te Deum
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor.
ma 1 januari Nieuwjaarsdag
10.45 uur H. Mis in Slenaken.
Aansluitend bent u welkom bij het
nieuwjaarstreffen pastorie Slenaken
za 6 januari Driekoningen
18.00 uur Avondmis
m.m.v. Mechels Vocaal Ensemble.

Moge Piet Wenders rusten in vrede.

zo 7 januari Openbaring v.d. Heer
9.15 uur Plechtige Hoogmis
m.m.v. GKZ en Schola Cantorum;
tevens kinderzegen met uitreiking
doopsterretjes.

DE KERKVRIJWILLIGER
Het kerstkwintet

K

erstavond 24 december om
16.00 uur vindt weer traditiegetrouw in onze parochiekerk de kindvriendelijke gezinsviering plaats. Het
creëren van dat kindvriendelijke
karakter heeft dit jaar heel wat voeten in de aarde gehad. Jean Notermans, al enkele jaren met zijn kinderkoortje onmisbaar voor de muzikale omlijsting van het kerstgebeuren, had zijn zaakjes netjes voor elkaar. Hij rekruteerde tijdig zijn
schoolgaande vocalisten en smeedde wederom een 23-koppend tellend koor. Daar ging hij vanaf begin
november wekelijks mee aan de
slag. Succes verzekert derhalve.
Bij het uitbeelden van het kerstverhaal door de kinderen, dreigde een
impasse. Maud Loop, Esther en Ilona Boogaard, jarenlang als onvolprezen begeleiders actief in de weer,
hadden om uiteenlopende redenen
afscheid van dit werk genomen. Opvolgers bleken niet te vinden. Reden
voor Jean Notermans een noodkreet
richting ouders van in Mechelen
schoolgaande kinderen te zenden.
Dat sorteerde het gewenste effect.
Anja van Velden (Mechelen), Sandra
Mordant-Lemmens (Mechelse roots,
woonachtig in Nijswiller), Manuela
Delnoy (Vijlen), Georgette ErkensPloemen (Nijswiller) en Monique
van Weijenburg (Partij) gaven gehoor aan die lokroep. Hun motivatie: “Uit ervaring en van horen zeggen, weten we dat hier sprake is van
voortzetting van een oude, geliefde
traditie. Kinderen verheugen zich
erop om op deze wijze het kerstfeest te beginnen. Die traditie en
kindervreugde willen we niet verloren laten gaan”.
De stap gezet hebbende ontmoette
het kwintet gaandeweg allerlei hobbeltjes. Allereerst was het moeilijk
om meer werkende ouders te charteren en bleek ook het overhalen
van schoolkinderen voor het vertolken van het kerstverhaal geen sinecure. Het gevolg van het feit dat de

Mechelse basisschool Witheim nu
een regioschool is geworden en ouders toch het liefst in hun eigen parochiekerk met hun kinderen de
kerstdienst bijwonen. “Toch hebben
we reeds ruim 20 kinderen uit de
diverse kerkdorpen bereid gevonden
om mee te werken”, meldt het vijftal
nu opgetogen.
Enthousiast gaan de dames thans
aan de slag om er 24 december een
mooie viering van te maken. Ze zitten daarbij wel nog verlegen om een
aantal aankleedattributen zoals
schaapsvachten, prinsessenkleren,
herdersstokken, kroontjes, lampjes
enz. Mochten er nog mensen zijn die
op dat vlak kunnen en willen helpen
dan is een telefoontje naar Sandra
Mordant-Lemmens (06-22755861) of
Anja van Velden (06-12732830) voldoende om dat kenbaar te maken.

‘kampvuurband’ (Rig Kikken, Maurice Delnoy en Bob Meurkens) staan
garant voor een stijlvol gebeuren.
Model daarvoor staat Bob Meurkens. Hij komt al voor de derde keer
op rij met dochter en zoonlief vanuit
Geleen naar Mechelen om zijn muzikale diensten pro deo aan te bieden,
omdat hij en de kinderen geweldig
van de opgeroepen kerstsfeer genieten!
Intussen filosoferen de dames van
het kerstspel al over de toekomst.
”Het zou prachtig zijn stapje voor
stapje ook het kerstspel van de kinderen naar een hoger niveau te krikken in de toekomst. Dat moet lukken, want we krijgen steeds meer
signalen van betrokken ouders die
er over nadenken om in de toekomst ook hun schouders eronder
te zetten.

V.l.n.r. Georgette Erkens-Ploemen, Manuela Delnoy, Sandra MordantLemmens en Anja van Velden. Monique van Weijenburg ontbreekt.
Deelname aan die gezinsviering
blijft, ondanks de geringe voorbereidingstijd van het nieuw geformeerde
kerstkwintet, een aanrader.
Jean Notermans met zijn kinderkoor
(organisatorisch geassisteerd door
Evelyn Cratsborn en John Thewissen), de zangeressen Evi Cratsborn
en Veronique Kikken, plus de

Hopelijk wordt volgend jaar de daad
ook bij die gedachten gevoegd.
Leo Jaspers

