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Het nieuwe jaar

Beste parochianen,

We hebben een turbulent jaar achter de rug. De maatregelen rond het coronavirus zijn
ingrijpend geweest voor iedereen, en we zijn van die maatregelen nog lang niet af.
Veel mensen hebben hun ouders, kinderen en kleinkinderen al maanden niet meer
omhelsd. Sommigen hebben hen zelfs in levenden lijve al tijden niet meer ontmoet,
en alleen telefonisch contact blijft over. Wat een verdriet en eenzaamheid!

In  de  parochie  blijven we  elkaar  zo  goed  mogelijk  ontmoeten,  ook in  2021.  We
houden de benodigde voorzichtigheid in acht, maar we willen toch ook de gezamen-
lijke  ontmoetingen  met  de  Heer  in  de  Eucharistie  niet  missen.  Daarom  zijn  er
voorlopig twee heilige Missen op de zondagen en op de belangrijke feestdagen. Zo
kunnen zoveel mogelijk mensen de Mis meevieren en zelfs de Communie ontvangen.

In  iedere  Mis  mogen  slechts  30  kerkgangers  aanwezig  zijn,  naast  de  benodigde
medewerkers aan de Mis zoals een koster, misdienaars, een lector en de pastoor. U
begrijpt dat 30 mensen in een kerk met plaats voor meer dan 400 kerkgangers, niet
veel is. Er is daarom alle ruimte voor voldoende afstand.

We hopen dat deze situatie zo snel mogelijk beëindigd wordt, want het drukt op ieder
van ons, en het drukt op onze geloofsgemeenschap. Laten we bidden dat God dit
nieuwe jaar 2021 zegent tot een jaar van licht, vrede en hoop voor iedereen.
Gelukkig hebben we als  christenen steun bij  onze Heer Jezus.  Uiteindelijk is Hij
natuurlijk  ons licht,  onze vrede en onze hoop.  Dus ook in donkere en moeizame
tijden als deze, hoeven we niet op te geven. Jezus is ons nabij. Hij kent ons verdriet
en onze eenzaamheid, en Hij lijdt met ons mee. Maar Hij zal ons ook meenemen naar
zijn eeuwige vreugde. God zij dank.

Ik wens u een zalig Nieuw Jaar.

Pastoor De Jong

P.S. De meeste parochianen die deze nieuwsbrief ontvangen, zijn niet in staat naar de
kerk te komen. Mocht u toch in de gelegenheid zijn te komen, meldt u zich dan voor
Missen op zondagen en feestdagen even aan bij mij. Mijn nummer is 0183-51 34 38.



10 januari: Doop van de Heer

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd predikte Johannes:  “Na mij  komt die sterker is  dan ik,  en ik ben niet
waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt
met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.”
In  die  tijd  vertrok  Jezus  uit  Nazaret  in  Galilea  en  liet  zich  in  de  Jordaan  door
Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de
hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem
uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.”

Gebed

God, bij de doop in de Jordaan
hebt Gij uw Zoon gezalfd met de Heilige Geest

en Hem met kracht bekleed.
Hij is het woord van trouw dat Gij ons toespreekt.

Wij vragen dat uw welbehagen op ons rust
en dat ook wij al weldoende door het leven gaan.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest,

God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Met vragen kunt u de pastoor bellen: 0183 – 51 34 38


