Nieuwsbrief Kerstmis
R.-K. Parochie H. Willibrordus – Sint Willebrord – Kerstmis 2016

God komt naast je staan
Er was ooit een tijd dat je een serieuze beroepsopleiding moest volgen om een fatsoenlijke foto te
kunnen maken. Tegenwoordig is dat anders: elke jongere heeft een telefoontje op zak waarmee hij/zij eindeloos veel foto's kan maken. Wanneer je het telefoontje een armlengte van je vandaan houdt, dan
kun je een foto van jezelf maken. Bijvoorbeeld wanneer je op een bijzondere plaats bent of terwijl je
een uitzonderlijke prestatie levert.
Een selfie heet zo'n foto van jezelf. En je scoort helemaal als het je lukt om een selfie te maken met een
beroemdheid: jij samen op de foto met Justin Bieber, koningin Maxima of Epke Zonderland!
Misschien is het even schrikken, maar met Kerstmis maakt God een selfie met ons. God vindt ons
interessant genoeg en belangrijk genoeg om samen met ons op de foto te willen. Hij komt pal naast ons
staan. 'Immanuel' heet dat in bijbelse taal: God is met ons. God komt ons nabij als Redder. Dat is wat de
bange herders te horen krijgen in de Kerstnacht:'Heden is u een Redder geboren'. Dat is een
vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Dus ook voor degenen die dit jaar te horen
kregen dat ze boventallig zijn, of overbodig. Of dat ze te oud zijn, te laag opgeleid; of te jong, te weinig
ervaring hebben. Of misschien kom je niet aan de bak vanwege een hoofddoekje of een foute
huidskleur. In de Kerstnacht wordt niemand uitgesloten, ook niet wanneer je invalide bent, dement,
depressief of zwakbegaafd. Deze vreugdevolle boodschap is voor heel het volk, voor elke mens.
Zalig Kerstmis!
Jan Voeten, waarnemend pastoor
Nieuwsbrief IPV Regio Rucphen
Bij onze Nieuwsbrief december 2016 treft u ook aan
de laatste nieuwsbrief van de Interparochiële
Vereniging Regio Rucphen. Deze brief met de titel
“Op weg naar één parochie …” wil u informeren
over het samengaan van de vijf parochies in onze
regio per 1 januari 2017.
Van de bestuurstafel
Voor u ligt onze laatste Nieuwsbrief als zelfstandige Parochie H. Willibrordus te Sint Willebrord met
daarin de meest actuele informatie over onze parochie voor de komende periode. Want er gaan binnen
onze Parochie toch best wel heel ingrijpende veranderingen plaats vinden.
En dat is dan toch vooral dat per 1 januari 2017 alle parochies in de regio, bekend als
IPV(Interparochiële Vereniging Rucphen)-parochies, verder zullen gaan als één gefuseerde parochie.
Dus de afzonderlijke parochies van Zegge, Rucphen, Sprundel, Schijf en Sint Willebrord gaan vanaf dan
op in één parochie onder de gezamenlijke naam: Sint Franciscusparochie. De IPV heeft de intentie
om alles wat goed op plaatselijk niveau kan worden geregeld daar ook moet blijven. Centraal zullen door
het nieuwe parochiebestuur die zaken worden geregeld waar, door de grotere schaal, positieve effecten
kunnen worden bereikt. Te denken valt daarbij aan het bevorderen van het geloofsleven in onze
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kerkdorpen, de werkgeversrol voor de pastorale werknemers, de contacten met het bisdom, algemene
bestuurszaken, e.d. In de bijgevoegde Nieuwsbrief van de IPV worden al een aantal zaken benoemd die
zullen veranderen binnen de parochies. Maar verder vooral wat er in gezamenlijkheid zal gaan.
De huidige parochies worden parochiekernen in de nieuwe parochie. In elke parochiekern komt een
parochiekerncommissie, die namens het parochiebestuur beheerstaken uitvoert in de parochiekern.
Leden van deze parochiekerncommissies worden door het parochiebestuur benoemd voor een periode
van vier jaar. Er zijn nu al een drietal kandidaten voor deze parochiekerncommissies die zich bereid
hebben gemeld om wat toekomstige taken op zich te nemen. Met naam en toenaam zijn hierbij nu al te
melden: Ko van Nispen, Wim Roelands en Gerard Palings. In de komende weken zal het huidige
parochiebestuur met deze toekomstige kandidaten aan tafel gaan om te kijken wat voor taken zij naar de
toekomst kunnen en willen gaan beheren.
In deze nieuwsbrief is er, uiteraard, ook aandacht voor de Actie Kerkbalans.
Naast de informatie die u vindt in de nieuwsbrief kunt u veel actuele informatie bekijken op onze
website www.parochiesintwillebrord.nl.
Nieuwe vrijwilligers zijn heel erg welkom. Wellicht heeft u er tijd voor. Om lector te worden; of lid van
ons kerkkoor, lid van onze klussengroep, gastvrouw of gastheer op maandag- of donderdagmorgen
tijdens de openingsuren van ons parochiesecretariaat. Laat het ons a.u.b. weten, als u zich op deze
manier wilt inzetten voor onze parochie.
Parochiebestuur, pastoraal team en teamassistente
Data Eerste Heilige Communie 2017
De presentatievieringen zijn op zaterdag 1 april 2017 om 17.00 uur (Maria Gorettischool) en om 19.00
uur (Willibrordusschool). De vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn op zaterdag 20 mei om 11
uur (Maria Gorettischool) en zondag 21 mei 2017 om 11.00uur (Willibrordusschool). De
terugkomviering voor de Eerste Communicantjes is op zaterdag 24 juni om 19.00 uur.
Op woensdag 31 mei 2017 om 19.00 uur bij de sluitingsviering van de meimaand mogen de
communicantjes meelopen in de processie.
Datum Vormsel 2017
Op zaterdagmiddag 10 juni 2017 om 14.00 uur vindt de Vormselviering plaats in onze kerk voor de
leerlingen van onze beide basisscholen. De vormheren zijn de oud-dekens P. de Rooij en S. Kuyten.
Aanmelden Eerste Heilige Communie of Vormsel
Zowel voor de aanmelding van de Eerste Heilige Communie als voor het Vormsel geldt dat de leerlingen
van onze eigen twee Willebrordse basisscholen worden bericht via de school voor een eventuele
aanmelding. Leerlingen uit ons dorp, die op een andere school onderwijs volgen, gelieven zich aan te
melden via ons parochiesecretariaat.
Parochiebijdrage 2017: € 70,- per jaar
Het parochiebestuur heeft de minimum bijdrage voor het jaar 2017 voor
onze parochie vastgesteld op €70,-. De parochiebijdrage is een vrijwillige
bijdrage. Het staat u vanzelfsprekend vrij om een hogere bijdrage te geven
aan onze parochie, als dat mogelijk is voor u. Als u niet zo veel kunt missen, is een lagere bijdrage ook
van harte welkom. Bij de parochiebijdrage gaat het om de voortgang van onze geloofsgemeenschap en
om het behoud van onze monumentale kerk en Lourdesgrot financieel te ondersteunen. Zonder uw
parochiebijdrage kan onze geloofsgemeenschap en onze kerk met grot niet blijven bestaan. Voor een
ieder geldt: hartelijk dank voor uw bijdrage!
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“Woord van de Heer”
Zo sluiten de lectoren de eerste lezing af en de voorganger de lezing uit het evangelie. Telkens weer
realiseren we ons dat dit in een eeuwenlange traditie staat. Zeker het Oude Testament, dat al meer dan
2000 jaar in gebruik is. Jezus kende dit en probeerde het immers uit te leggen aan zijn leerlingen. De
lectorengroep is een groepje gemotiveerde mensen die het fijn vinden om deze traditie voortgang te
laten hebben. Het is waardevol dat via de lectoren, de geloofsgemeenschap zichtbaar en hoorbaar
betrokken is bij het vieren. Nelly, Gerrie, Janny, Ria, Johan en Wim doen dit al heel wat jaren in onze
Willibrordusparochie. Zij zouden het echter heel fijn vinden om wat versterking te mogen verwelkomen.
Zij willen u graag verwelkomen in hun groep en met u op weg gaan om lector te worden. Heeft u
interesse, meld u dan aan via het parochiesecretariaat.
Tweede collecte voor groot onderhoud
De tweede collecte in de vieringen van elk weekend is bestemd voor het groot onderhoud van onze
kerk, dat zich nu in de voorbereidende fase bevindt. Wij hopen in de loop van komend jaar hiermee te
kunnen starten. Onze kerk is ingezegend op 25 mei 1926 door de toenmalige bisschop van Breda, mgr.
Petrus Hopmans. In 2016 bestaat onze kerk dus 90 jaar. Graag houden wij onze kerk in een goede staat
van onderhoud. Uw bijdrage daarbij is onontbeerlijk. U kunt uw gift ook storten op
bankrekeningnummer NL43RABO 0306478056. Hartelijk dank voor uw gaven!
Kerkelijke tarieven parochie 2017
De nieuwe diocesane tarieven voor het jaar 2017 zijn als volgt:
Huwelijksviering
Jubileumviering
Uitvaart kerk met aansluitend begrafenis*
Uitvaart kerk met aansluitend afscheid in
het crematorium*
Dienst in aula crematorium of begraafplaats
inclusief avondwake in kerk
Dienst in aula crematorium of
begraafplaats zonder avondwake
Alleen avondwake in de kerk
Gebedsintentie (stipendium)
Plaatsengeld
* Inclusief avondwake

2017
€ 580,00
€ 291,00
€ 580,00

2016
€ 580,00
€ 291,00
€ 580,00

€ 580,00

€ 580,00

€ 580,00

€ 580,00

€ 386,00
€ 291,00
€ 10,50
€
1,00

€ 386,00
€ 291,00
€ 10,50
€
1,00

Met ingang van 1 januari 2012 is er een collecte in de avondwake, als deze niet gevolgd wordt door een
uitvaartdienst in de kerk.

Openingstijden Kerststal
U kunt onze kerststal bezichtigen in onze prachtig versierde kerk op de volgende dagen en tijden:
25 december
12.15 uur tot 16.00 uur
26 december
12.15 uur tot 16.00 uur
27 december
13.00 uur tot 16.00 uur
28 december
13.00 uur tot 16.00 uur
29 december
13.00 uur tot 16.00 uur
30 december
13.00 uur tot 16.00 uur
31 december
13.00 uur tot 16.00 uur
1 januari
13.30 uur tot 16.00 uur
Van 2 t/m 9 januari 2016 voor groepen op afspraak. Telefoon: 0165 38 22 01.
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Kerstgedachte
LAAT (JE) MAAR HOREN!
Je hoeft het niet
per se uit te bazuinen,
het hoeft niet van
de daken geschreeuwd,
als je het maar door vertelt.
Vertel van
de vrede op aarde.
Van de liefde
die bruggen bouwt.
Van de vijanden
die vrienden worden.
Van de toegestoken hand

Vertel van het kind
dat is geboren.
Van de hemel die
soms even de aarde raakt.
Van de positieve Kracht
die mensen inspireert
en dromen waar maakt.
Laat maar horen
die woorden van hoop.
Al klinken ze wellicht
slechts als gefluister
in het lawaai van de dag.

Vieringen met Kerstmis en Oud en Nieuw
Datum:

Tijd:

Aard van de viering:

Voorganger:

24-12-2016
Kinderkerkkerstviering
24-12-2016
Nachtmis
24-12-2016
Kerstnachtviering
met Fanfare ‘De Eendracht’
25-12-2016
Hoogfeest van de geboorte van
de Heer
Eerste Kerstdag
26-12-2016
Tweede Kerstdag
Regionale viering
31-12-2016
H. Maria, Moeder van God
Dag van de vrede - Oudjaar
Koffertje van Willebrord
01-01-2016
Nieuwjaar

17.30u

Woord en
Communieviering
H. Eucharistieviering
met Willibrorduskoor
Woord en
Communieviering

Pastor Gerard Damen

11.00u

H. Eucharistieviering
met Willibrorduskoor

Rector Norbert Schnell

11.00u

H. Eucharistieviering
met Willibrorduskoor

Rector Norbert Schnell

19.00u

H. Eucharistieviering
met Willibrorduskoor

Pastoor Jan Voeten
Pastor Gerard Damen

11.00u

H. Eucharistieviering

Rector Norbert Schnell

19.30u
22.00u

Rector Norbert Schnell
Pastor Gerard Damen

Wij wensen u Zalig Kerstmis, Zalig Nieuwjaar en een gezegend jaar 2017 toe!
Parochiebestuur H. Willibrordus te Sint Willebrord:
Waarnemend pastoor Jan Voeten, Corrie Maas, Tiny Jaspers, Paul Kimmel, Cees Roelands, Janny Siemons.
Pastoraal team:
Waarnemend pastoor Jan Voeten, diaken Jan van Steenoven en pastoraal werkers Gerard Damen,
Wim van Reen en Rob van Sambeek.
Teamassistente: Karin Wagener.
R.-K. Parochie H. Willibrordus - Pastoor Bastiaansensingel 32 - 4711 EC Sint Willebrord
telefoon: 0165 - 382201 - e-mail: info@parochiesintwillebrord.nl,
bankrekeningnummer: IBAN: NL72RABO014.86.14.205 - BIC: RABONL2U
websites: www.parochiesintwillebrord.nl en www.mortuariumsintwillebrord.nl
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