Kerstmis 2019

Het verhaal van het oude jaar
Het oude jaar stond op het punt om te vertrekken.
Hij was een oude man geworden. Het was buiten koud en er lag
sneeuw. Daarom had hij een dikke gevoerde jas aangetrokken. Toen
de klokken twaalf uur sloegen en ieder alleen nog maar oog had voor
het nieuwe jaar, verliet het oude jaar stilletjes het huis.
Maar toen gebeurde er iets vreemds: zijn jas bleef haken aan een
spijker. Omdat de deur was dichtgevallen, kon het oude jaar niet meer
terug in het huis. Hij moest nu kiezen. Ofwel buiten in de sneeuw
blijven en omkomen van de kou, ofwel zijn hele jas kapottrekken en
dan ook omkomen in de kou, ofwel aankloppen en om hulp vragen.
Het oude jaar vroeg zich af of ze hem wel zouden willen helpen. Hij
was immers voorbij en bedankt.
Ja, natuurlijk, hij had veel gegeven in het voorbije jaar, maar de
mensen zijn je tegenwoordig al gauw weer vergeten. Je bent
tegenwoordig gauw afgedankt. De mensen willen tegenwoordig alleen
maar het nieuwe.
Zo stond het oude jaar te denken, daar bij die deur, vol twijfel. Moe als
hij was, viel hij bijna in slaap. Toen besloot hij om het toch te wagen.
Het was stil geworden in het huis. Alles was donker.
Hij klopte aan. Wat hij bijna niet durfde te verwachten, gebeurde: een
kind deed de deur open.
‘Ik zal je helpen,’ zei het kind.
‘Wie ben jij?’ vroeg het oude jaar.
‘Ik ben eerbied,’ zei het kind.
Het oude jaar kreeg tranen in zijn ogen. Zo’n lief kind had hij nog nooit
gezien.
‘Waar ben ik?’ vroeg het oude jaar.
‘In het huis waar het oude nieuw wordt,’ zei het kind.
Toen wist het oude jaar dat hij niet voor niets had geleefd.

Agenda en belangrijke data
Slagharen
Di.

24 dec.

Woe. 25 dec.

Kerstavond
17.00 uur familieviering
21.00 uur Comm.viering
Hoogfeest van Kerstmis
9.00 uur Euch.viering
14.00 tot 15.30 uur Kindje wiegen
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Do.

26 dec.

Za.
Di.

28 dec.
31 dec.

Zo.

1 jan.

Dedemsvaart
Di.
24 dec.
Woe. 25 dec.
Do.

26 dec.

Zo.
Di.

29 dec.
31 dec.

Zo.

1 jan.

De Belte
Di.
24 dec.
Woe. 25 dec.
Do.

26 dec.

Zo.
Di.
Zo.

29 dec.
31 dec.
1 jan.

Hardenberg
Di.
24 dec.
Woe. 25 dec.

2de Kerstdag
10.00 uur Euch.viering in Ommen
19.00 uur Comm.viering
Oudejaarsdag
19.00 uur Euch.viering
10.00 uur Euch.viering regioverband in
Dedemsvaart
11.00 uur Euch.viering parochieverband in
Ommen
23.00 uur Kerstmusical
19.00 uur Comm.viering
Hoogfeest van Kerstmis
9.00 uur Euch.viering
2de Kerstdag
10.00 uur Euch.viering in Ommen
9.00 uur Comm.viering
Oudejaarsavond
19.00 uur viering door werkgroep
10.00 uur Euch.viering regioverband in
Dedemsvaart
11.00 uur Euch.viering parochieverband in
Ommen
19.00 uur Euch.viering
Hoogfeest van Kerstmis
9.00 uur Comm.viering
2de Kerstdag
10.00 uur Euch.viering in Ommen
9.00 uur Euch.viering
19.00 uur Comm.viering
10.00 uur Euch.viering regioverband in
Dedemsvaart
11.00 uur Euch.viering parochieverband in
Ommen

17.00 uur Kinderviering
19.00 uur Comm.viering
Hoogfeest van Kerstmis
11.00 uur Euch.viering
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Do.

26 dec.

Zo.
Zo.

29 dec.
1 jan.

2de Kerstdag
10.00 uur Euch.viering in Ommen
11.00 uur comm.viering
10.00 uur Euch.viering regioverband in
Dedemsvaart
11.00 uur Euch.viering parochieverband in
Ommen

Kerstlicht
Een opzienbarend licht
is onder ons verschenen.
Een nieuw uitzicht is geboren
voor allen die zoeken
naar het onvergankelijk licht.

Een opzienbarend licht
is onder ons verschenen.
Een nieuw uitzicht is geboren
voor allen op wie wordt neergezien
zonder aanzien.
Een opzienbarend licht
straalt ons in het gezicht.
Een kindergezicht
doet ons de mensenliefde
van God zien.
Het verlicht ons levenspad.
Het troost ons in de nacht.
Het schittert aan de hemel
als een ster voor allen die
uitzien naar een nieuwe dag,
die baadt in het licht
van liefde, vrede en gerechtigheid.

4

Koffiedrinken op zaterdag 28 december. Er is dan koffie, thee en
limonade. U bent van harte welkom! Zaterdag 28 december wordt
verzorgd door groep 3: Annie Bosch, Grady Mecklenfeld,
Truus Schrijver en Nel Peeters.
Wij feliciteren
Wij feliciteren iedereen die in de maand december tussen Kerstmis en
oud en nieuw jarig is. Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe,
maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.

Intenties voor de Kersteditie
Di.

24 dec.:
17.00 uur familieviering Slagharen 1 met het Tienerkoor
21.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het koor
Cornel
Ouders Weekamp-Schlepers; Maria Catharina Eggen-Haverkort
en Alexander Albertus Eggen en fam.; Antoon en Gretha van
der Most-Pieper; Anton en Truus Pieper-Boomgaard; Jan en
Miep Peters; pa en ma Arkes en Perla; Johan en Siena MeijerFinkers; ouders Wering-Bouwhuis; Herman en Marie HagemijerWering; Anton en Herman Wering; Tinus en John Temmink en
fam.; Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; Anton
Bouwhuis; fam. Wellen-Assen; ouders Bouwhuis-Finkers en
fam.; Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Gerard
en Riet Pieper; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet
Sieljes; Gerda Holtkuile-Cents; Diny Kleinheerenbrink-Pieper;
fam. Pieper-Jonker; fam. Kleinheerenbrink-Schlepers; Bernard
en Diny Schlepers-Hemme, Dinie en Berry Schlepers; Joop en
Leida Mecklenfeld-Schepers; Rieks, Johan en Liezeth Werink;
fam. Biemans-Wehkamp; Wendy Hagemeijer; Antoon en Lena
Bouwhuis; Rieks en Lies Haverkort-Kleinheerenbrink; Harm en
Annie van de Steege-Lohuis en fam. Hemel; Johan Feddema,
ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Jans en Rika HegemanSoppe; Henny en Truus Loman; Marietje HagemeijerHaverkotte; Rieks en Mieke Arkes; Sientje WellenWeekamp; Joop en Marie Verweg; Lucette Schreur; Fam.
Gerards- Hudepohl en Gerard; Fam. Kleinheerenbrink
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Woe. 25 dec.: Hoogfeest van Kerstmis 9.00 uur Euch.viering past.
Monninkhof met het Caeciliakoor
Lenie Mensen-Spijker; ouders Bouwhuis-Finkers en fam.; Jan
Bosch en ouders van der Veen; fam. Mecklenfeld-Scholten;
Bennie en Berny Maas; Anna en Marinus Meijer-Schlepers;
ouders Postma-Soppe; Gerard Beukers; Gerard Back; Meine en
Lenie Kloppenburg; Hein Tholen; fam. Tholen-Kleine Staarman;
Bernard en Riek Luiken en Stefan Eggen; Rieks Mulder en fam.;
ouders Kosse-Wenker; ouders Schlepers-Vlekke; Joop en
Annie Schlepers; ouders Wencker-Verbeek en fam.; Bertus
Wencker; ouders Kosse-Verweg; Herman Belt; Johannes
Hendrikus van der Fels; Albert en Bennie Kosse; ouders
Wellen-Bruins; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;

Za.

28 dec.; 19.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het
koor Cornel en koffie drinken
Wendy Hagemeijer; Gerda Holtkuile-Cents; J.W.Wencker en
echtgenote; ouders Plas-Mecklenfeld;

Di.

31 dec.: Oudejaarsdag; 19.00 uur Euch.viering past.
Monninkhof met het Caeciliakoor
Fam. Kouwenberg-de Graaf; jaargetijde Anny ScholtenMittendorff; Johan Feddema, ouders Schlepers-de Munnik en
fam.; Marietje Hagemeijer-Haverkotte; Martien Welles en
Jeanne Welles-Angenend

Misdienaarsbeurten
Di. 24 dec. 21.00 uur
Woe. 25 dec. 9.00 uur
Za. 28 dec. 19.00 uur
Di. 31 dec. 19.00 uur

Annie Kok
Zwaannet Bosch
Marieke v.d. Blieck
Lisa Meekhof
Annie Kok
Zwaannet Bosch
Hilda Berg
Lisa Meekhof
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Kerststal bekijken.
Wilt u met de kinderen of kleinkinderen de kerststal bewonderen tijdens
de kerstdagen? Op eerste kerstdag is de kerk geopend van 14.00 uur
tot 15.30 uur.

Kerstcollecte.
Tijdens alle kerstvieringen is er weer een extra collecte. Elk jaar
zoeken wij weer een goed doel waar we extra aandacht aan
besteden. Dit jaar collecteren we voor War Child. War Child is
een organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij het
verwerken van hun oorlogservaringen. Men streeft naar een
gezonde ontwikkeling van honderdduizenden oorlogskinderen,
zodat zij kunnen bijdragen aan een vreedzame toekomst. In haar
programma’s ondersteund War Child deze kinderen met
psychosociale hulp, onderwijs en bescherming zodat zij zich op
een gezonde manier in een veilige omgeving kunnen
ontwikkelen. Van Harte Aanbevolen!!
Inloopmiddag.
Op zondag 29 december bent u van harte welkom in het Parochie
Centrum van de St. Vitus in Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee,
gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten
of andere spellen te doen.
Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom,
want "hoe meer zielen, hoe meer vreugde".
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor.
Vriendelijke groet en tot 29 december
Anton Bontjer
tel. 612434 Margreet Minke tel. 612201
Thérèse Stroeve
tel. 610515
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Inzicht en uitzicht: activiteitenprogramma emmanuelparochie
Donderdag 26 december 17.00-21,00 uur
Levende Kerststal in Vilsteren (via kaartverkoop tijdens de
Boerenmarkt)
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail:
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

Kind in de kribbe
Op Jou zijn onze ogen gericht.
Uit Jouw ogen straalt een nieuw licht.
Geringen en groten der aarden
knielen voor Jou neer.
Jij zult een teken van tegenspraak worden.
Jij praat geen mens naar de mond.
Jouw ogen blijven gericht op wie in het duister leven.
Jij verheft de geringen den doet groten wankelen.
Met het licht van Jou ogen zegen ons,
zegen allen die het goede zoeken,
zegen allen die liefde schenken
en vrede brengen.
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