WEEKENDBRIEF

Op Driekoningen kunt u na elke mis een kaart met daarop de tekst van een
zegeninggebed krijgen. U mag daarbij een vrijwillige financiële bijdrage geven voor
onze kerk. U kunt de kaarten ook aanvragen bij: a.m.verhoeven@kpnplanet.nl.
Wij willen samen als parochie het glas heffen op een gezegend 2019. U bent van
harte uitgenodigd in de Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96, Nijmegen op
zondag 13 januari 2019 vanaf 11.30 uur (uiteraard bent u ook welkom bij de viering
daar om 10.00 uur). Noteer het in uw agenda.
Sinds een aantal jaren wordt er op initiatief van de Nederlandse
bisschoppenconferentie in Nederland zowel als in vele andere Europese landen in
januari de “Dag van het Jodendom” gehouden. Het bisdom van ’s Hertogenbosch
organiseert hierover op zondag 20 januari 2019 een studiemiddag van 14.00 tot
17.00 uur in het Sint-Janscentrum in Den Bosch met als thema “Lernen”, in het
Nederlands “Leren”. Sprekers zijn o.a. dr. Leo Mock, dr. Banning en drs. Jansen
o.praem. Aanmelden uiterlijk 12 januari 2019: vormingscentrum@bisdomdenbch.nl
Op woensdag 23 januari is er een informatieavond over de nieuwe Alpha-cursus die
binnenkort van start gaat. Tien woensdagen samen eten en spreken over de basics
van het christelijk geloof. Een aanrader voor iedereen! Neem zelf deel of nodig
mensen uit. Meer informatie bij: keesjansen84@gmail.com, tel. 06 16732019.
Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Dat is een jaarlijkse
actie, waarbij wij aan u als parochiaan van onze Maria Geboortekerk vragen om uw
financiële bijdrage voor 2019. Zoals u weet, biedt onze locatie tal van diensten en
activiteiten voor jong en oud. Om dit werk te kunnen blijven voorzetten op deze
locatie en zo mogelijk het jaar kostendekkend te kunnen afsluiten, is “- naast andere
neveninkomsten - minimaal een bedrag van € 67.000 nodig. Via de Actie Kerkbalans
2019 vragen wij uw steen(tje) daaraan bij te dragen door uw kerkbijdrage over te
maken op NL05 INGB 0000 8242 36 o.v.v. kerkbijdrage 2019. Een verhoging van uw
kerkbijdrage t.o.v. 2018 wordt zeer op prijs gesteld. Uw financiële steun is van
cruciaal belang!
Op vrijdag 1 februari 2019 starten wij met de voorbereiding op de Eerste Communie.
De informatieavond voor de ouders is op maandag 28 januari 2019 van 20.30 tot ca.
21.45 uur in de pastorie van de Maria Geboortekerk.
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Zondag 6 januari 2019
Openbaring des Heren

Preek bij het feest van de Heilige Familie
Wij vieren vandaag het feest van de Heilige Familie en de liturgie nodigt ons uit na te
denken over de ervaring van Maria, Jozef en Jezus, die door een immense liefde
met elkaar verenigd zijn en bezield door een groot Godsvertrouwen. De passage uit
het Evangelie van deze dag (Lc. 2, 41-52) vertelt de reis van dit gezin van Nazareth
naar Jeruzalem voor het Paasfeest. Maar bij de terugreis geven de ouders zich
rekenschap dat hun twaalfjarige zoon niet bij de karavaan is. Na drie dagen van
bang zoeken vinden zij Hem terug in de Tempel, tussen de wetgeleerden met wie Hij
in gesprek is. Bij het zien van hun Zoon “stonden zij verslagen” (Lc. 2, 48) en de
Moeder drukte hun verslagenheid zo uit: “uw vader en ik hebben met pijn naar U
gezocht” (Lc. 2, 48). Verslagenheid – “zij stonden verslagen” – en angst – “uw vader
en ik zochten met pijn” – zijn de twee elementen waarop ik uw aandacht zou willen
vestigen: verslagenheid en angst. In het gezin van Nazareth heeft het nooit aan
verslagenheid ontbroken, ook niet op zo een dramatisch ogenblik als het verlies van
Jezus: het is de bekwaamheid om verwonderd te staan tegenover de geleidelijke
manifestatie van de Zoon van God, het is dezelfde verwondering die ook de
wetgeleerden van de Tempel treft, die Hem bewonderen voor “zijn inzicht en
antwoorden” (Lc. 2, 47). Maar wat is verslagenheid, wat is verslagen staan?
Verslagen staan en zich verwonderen, is het tegengestelde van alles als een
uitgemaakte zaak te beschouwen, het tegengestelde van de realiteit die ons omringt
en de gebeurtenissen uit de geschiedenis uitsluitend volgens eigen criteria te
interpreteren. Wie dat doet, weet niet wat verwondering of verslagenheid is.
Verslagen staan, is zich openen voor de anderen, begrip opbrengen voor de
redenen van de anderen: deze houding is belangrijk om compromitterende relaties
tussen mensen te genezen en onmisbaar om open wonden in een familie te
genezen.
Wanneer er familieproblemen zijn, beschouwen wij het als een uitgemaakte zaak dat
wij gelijk hebben en wij sluiten de deur voor de anderen. Wanneer er problemen zijn
in de familie, vinden wij het vanzelfsprekend gelijk te hebben en wij sluiten de deur
voor de anderen. Men zou in tegendeel moeten denken: “wat is er goed aan die
persoon?" en zich over dat “goede” verwonderen. Dat helpt voor de eenheid in de
familie: als u familieproblemen hebt, denk aan de goede dingen van de verwante
met wie u moeilijkheden hebt en wees er opgetogen over. Dat is genezend voor de
kwetsuren in de familie.

Het tweede element dat ik uit het Evangelie zou willen halen, is de angst van Maria
en Jozef wanneer zij Jezus niet kunnen terugvinden: deze angst manifesteert de
centrale plaats die Jezus in de Heilige Familie inneemt. De Heilige Maagd en Haar
man hadden deze Zoon opgenomen, zij namen Hem onder hun hoede en zagen
Hem in hun midden opgroeien in leeftijd, wijsheid en genade, maar vooral in hun
hart. En beetje bij beetje groeide hun genegenheid voor Hem en hun begrip van
Hem. Daarom is het gezin van Nazareth ook heilig: omdat het op Jezus gericht was,
gingen alle aandacht en toewijding van Maria en Jozef naar Hem.
De pijn die zij drie dagen voelen door het verlies van Jezus zou ook onze pijn
moeten zijn wanneer wij ver van Hem zijn. Wij zouden ons moeten verslagen voelen
wanneer wij Jezus langer dan drie dagen vergeten, zonder te bidden, zonder het
Evangelie te lezen, zonder de behoefte te voelen aan Zijn aanwezigheid en
troostende vriendschap. En zo dikwijls gaan er dagen voorbij zonder dat ik aan
Jezus denk. Dat is echter niet mooi, helemaal niet. Als dat gebeurt, zouden wij ons
verslagen moeten voelen.
Maria en Jozef zoeken Hem en vinden Hem in de Tempel waar Hij onderricht geeft:
ook wij kunnen de Goddelijke Meester vooral in het huis van God ontmoeten en Zijn
boodschap van heil opnemen.
In de Eucharistieviering doen wij de levende ervaring op van Christus: Hij spreekt tot
ons, Hij geeft ons Zijn woord, Hij verlicht ons, Hij verlicht onze weg, Hij geeft Zijn
Lichaam in de Eucharistie, waaruit wij de kracht halen om de dagelijks moeilijkheden
aan te kunnen.
Laat ons vandaag naar huis gaan met deze twee woorden: opgetogenheid en
verslagenheid. Kan ik opgetogen zijn over de goede dingen bij de anderen en zo
familiale problemen oplossen? Voel ik verslagenheid als ik mij van Jezus verwijder?
Bidden wij voor alle families ter wereld, in het bijzonder waar om verschillende
redenen, gebrek is aan vrede en harmonie. En vertrouwen wij hen toe aan de
bescherming van de Heilige Familie van Nazareth.
Paus Franciscus 30 december 2018 (bron: www.rkdocumenten.nl)
Zondag 6 januari 2019:
Openbaring des Heren
1e lezing:
Jes. 60, 1-6
2e lezing:
Ef, 3, 2-3a + 5-6
evangelie:
Mt. 2, 1-12

Hoogfeest

zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering (misintenties: voor uit dankbaarheid bij
een priesterwijding, voor Ria Knuever-van Bussel, Jes
Ackermans-Gribnau)
9.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
10.30 uur:
eucharistieviering (misintenties: om kracht voor de priesters
in deze tijd en om roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven en om genezing van de ernstig zieke
Florence)
Maandag 7 januari 2019:
Weekdag van de kersttijd
1e lezing:
1 Joh. 3, 22 – 4, 6
evangelie:
Mt. 4, 12-17 + 23-25

19.00 uur:

eucharistieviering (misintenties: voor Maria del Carmen
Leibbrand-van Rossum)
19.30 - 22.30 uur: eucharistische aanbidding (biecht tot 20.30 uur)
Dinsdag 8 januari 2019:
Weekdag van de kersttijd
1e lezing:
1 Joh. 4, 7-10
evangelie:
Mc. 6, 34-44
19.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
19.30 - 22.30 uur: eucharistische aanbidding (biecht tot 20.30 uur)
Woensdag 9 januari 2019:
Weekdag van de kersttijd
1e lezing:
1 Joh. 4, 11-18
evangelie:
Mc. 6, 45-52
10.00 uur:
Mothers prayers
19.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
19.30 - 22.30 uur: eucharistische aanbidding (biecht tot 20.30 uur)
Donderdag 10 januari 2019:
Weekdag van de kersttijd
1e lezing:
1 Joh. 4, 19 -5, 4
evangelie:
Lc. 4, 14-22a
16.00 - 18.00 uur: eucharistische aanbidding
19.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor Wil van der GrintenPeters en haar dierbaren, Herman Fortuin)
19.30 uur:
rozenkransgebed
20.00 - 22.30 uur: eucharistische aanbidding
Vrijdag 11 januari 2019:
Weekdag van de kersttijd
1e lezing:
1 Joh. 5, 5-13
evangelie:
Lc. 5, 12-16
19.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor Hans Stoelinga)
19.30 - 22.30 uur: eucharistische aanbidding (biecht tot 20.30 uur)
Zaterdag 12 januari 2019:
Weekdag van de kersttijd
1e lezing:
1 Joh. 5, 14-21
evangelie:
Joh. 3, 22-30
Zondag 13 januari 2019:
Doop van de Heer
1e lezing:
Jes. 42, 1-4 + 6-7
2e lezing:
Hand. 10, 34-38
evangelie:
Lc. 3, 15 16+ 21 22

Feest

zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering (misintenties: voor Ton Levelt)
9.00 uur:
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)
10.30 uur:
gezinsviering
eucharistieviering (misintenties: voor alle parochianen)

