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Info advent en kersttijd 2016
Kerstgedachte
Iedereen praat over pias'en vree
Maar daar kome we niet verder mee
Er zal echt iets moeten worden gedaan
Willen we over 25 jaar niet op het zelfde niveau staan.
Mensen denk eens terug aan het kindje in de stal,
Hij kwam onder ons, om vrede te brengen,
Maar er veranderde geen bal.
Laat ons nog eens luisteren naar de engelen in het veld,
Zij zongen Gloria voor alle mensen met veel en weinig geld.
Er komen steeds meer miljonairs,
Zullen zij als het echt koud wordt,
zich nog wel kunnen verwarmen.
Laat deze kerst "VREDE" brengen in onze gezinnen,
Laat ons maar bij ons zelf beginnen
Als wij dat hebben gedaan
Kunnen we met een goed gevoel.
het Nieuwe Jaar in gaan

-Het verschil.
Afgelopen jaar bezocht ik een oudere man, die ernstig ziek was. We spraken
over zijn naderende levenseinde. Mijnheer had tijdens zijn werkzaam leven voor
een bedrijf gewerkt met vooral vestigingen in Afrikaanse landen. Hij had
daardoor veel gereisd en was daardoor weinig thuis. Zijn vrouw had de kinderen
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opgevoed. Hij vertelde spijt te hebben van al die jaren dat hij weinig aandacht
had besteed aan zijn gezin. ‘Dat heb ik fout gedaan’, verzuchtte hij.
Mijnheer had gewerkt met mensen overal vandaan en met uiteenlopende religies
en levensbeschouwingen. Hij verzekerde mij dat daar het verschil van mensen
niet in zit en al helemaal niet in de huidskleur.
Toen ik naar huis reed, speelde die zin door mijn hoofd: ‘het verschil zit niet in
een levensbeschouwing en al helemaal niet in de huidskleur’. Volgens mij bedoelde
mijnheer dat mensen heel verschillend in het leven staan en naar mensen kijken.
Vanuit de ene manier van kijken is de
mens helemaal vrij in zijn doen en
laten. Bemoeienis, waar dan ook
vandaan, wordt niet op prijs gesteld.
Vrijheid, zelfstandigheid en
zelfontplooiing zijn belangrijk. Je bent
wat je er zelf van maakt. Er is in deze
manier van kijken weinig oog voor
mensen die pech hebben met hun
gezondheid, of met hun ouders, of
mogelijk minder gemakkelijk kunnen leren of het
sociaal niet hebben getroffen. In deze visie draait alles om het eigen belang.
In een hele andere manier van kijken, zijn mensen die kijken met mededogen en
begaan zijn met een meisje wat mishandeld wordt, iemand die dementerend is of
er alleen voorstaat.Deze verschillende visies kom je tegen in de manier waarop
er over mensen wordt gedacht en wordt gesproken.
Deze twee manieren van kijken, kom je bij mensen uit bijna alle religies en
levensbeschouwingen tegen. Mensen die vinden dat je overal zelf
verantwoordelijk voor bent, dat iedereen succesvol kan zijn als men maar hard
werkt. Of aan de andere kant mensen die begaan zijn met mensen die pech
hebben, praktisch niet zo handig, beperkt of ziek zijn.
Ik begrijp best dat je niet moet betuttelen, maar het feest van Kerstmis is een
feest waarop we gewezen worden op onze verantwoordelijkheid voor anderen,
opgeroepen worden om te zorgen voor mensen die zorg behoeven. Je ziet dat al
volop om je heen: Een dochter die zorgt voor haar bejaarde moeder, een jongere
die een vluchteling helpt wegwijs te maken in onze samenleving, dorpsgenoten die
zich inzetten voor ouderen of voor een ernstig ziek kind, mensen die er alleen
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voor staan. Het verschil maken, daarop doelde die oudere man die ik afgelopen
jaar bezocht volgens mij.
Volgens mij is dat ook de boodschap van Kerstmis. Je verantwoordelijk voelen
voor mensen in de knel en proberen zorgzaam te zijn, met hen begaan. Met deze
houding werk je minder aan carrière, maar wel aan een zorgzamere wereld en dat
maakt het verschil. Wens ik u die houding van harte toe met de kerstdagen en
voor daarna
in een gezegend nieuw jaar,
Pastor Ad van Kuyck.

Bedevaart naar Rome
Van 14 tot 19 november was ik met Carla naar Rome.
Het was een bedevaart vanuit alle streken van Nederland.
Wij hadden ons aangesloten bij de groep Rijen- Dongen en Breda en
omstreken(31personen)
Dinsdag 15 november was een Nederlandse dag in Rome.
Dinsdagmorgen naar de Sint Pieter waar de Nederlandse pelgrims vanaf de
Engelenburg in processie optrokken naar het plein van de Sint-Pieter.
Alle pelgrims gingen door de Heilige deur van de sint Pieter, die vrijdag wordt
gesloten.
Een Nederlandstalige Eucharistieviering voor de 2000 Nederlandse pelgrims in
de Sint Pieter, waar ook Paus Franciscus een toespraak
hield.
Het was een heel bijzonder gebeuren dat wij als
Nederlanders daar een VIP behandeling kregen, iedereen
getooid met een mooi sjaaltje met het logo van
Barmhartigheid er op.
In de namiddag een stadswandeling via het Piazza Navona
met haar drie prachtige Fonteinen en een bezoek aan het
Pantheon komen we in de Santa Maria Maggiore waar we de
Vespers mee vieren.
De woensdag was de Audiëntie met Paus Franciscus op het
Sint-Pieterplein.
De Paus sprak in zijn toespraak vooral over hoe wij om moeten gaan met lastige
mensen. Dit naar aanleiding van de tekst van de evangelist Lucas 6, 41’wat kijk je
naar de splinter in het oog van een ander terwijl je de balk in je eigen oog niet
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opmerkt’ Wij zien altijd vervelende dingen van anderen maar gaan wij wel eens
te rade bij ons zelf? Zijn wij soms ook vervelend voor anderen?
Tot slot had de paus naast een begroeting een boodschap voor ons Nederlanders
Hij wenste ons toe dat wij ‘ Altijd boodschappers van Gods liefde in deze wereld
mogen zijn, door het beoefenen van de werken van Barmhartigheid. De Heer
zegene u en al uw dierbaren.’
De populariteit van Paus Franciscus is enorm. Vijtigduizend mensen zijn daar op
het Sint-Pieterplein verzameld. De mensen worden uitzinnig als hij ook maar iets
in de buurt komt, staan boven op hun stoelen te dansen,, juichen, gillen, huilen,
zwaaien met van alles, camera,s op uitschuifstokken. Twee duizend Nederlanders
waren daar op dat immense plein maar een onderdeeltje van de massa. Het werd
me daar op het Sint Pieterplein wel even heel erg duidelijk dat we met ons
Nederlandje een heel klein onderdeeltje zijn van die grote Wereldkerk.
Na de lunch gaan we naar de kerk der Friezen om de hoek bij de Sint Pieter,
waar de pelgrims van hetbisdom Breda bijeenkomen voor ontmoeeting en een
viering.
Het is vooral aan bisschop Muskens te danken dat deze kerk weer in oude glorie
is hersteld en speciaal voor de nederlanders is.
Donderdagmiddag liepen we met ons eigen groep de wandeling van
Barmhartigheid, die ging langs een aantal kerken en gedenkwaardige plaatsen
naar de Santa Maria in Trastevere.
Eerst kwamen we bij de Chiesa Nuova waar we stil stonden bij het begrip
barmhartigheid en wie is mijn naaste? Vervolgens gingen we Naar de Sant
Andrea della Valle, waar we spraken wat troost voor jou kan betekenen. Onze
wandeling bracht ons vervolgens bij de Joodse Synagoge in het voormalige
Joodse Ghetto, waar we hoorden hoe in vroegere tijden de joodse mensen op een
verschrikkelijke manier werden onderdrukt door de kerk van Rome.
Discriminatie komt in onze tijd ook voor. Hoe ga je er mee om?
Wat doe je als er alsmaar wordt gesproken over ‘die buitenlanders…’, ‘die
Joden…’, ‘de moslims…..’enz. verplaats je eens in een vluchteling op zoek naar een
veilig thuis? Wat zou jij doen? Hoe verhoudt een en ander zich met onze
Christelijke opdracht ‘Naakten kleden en vreemdelingen herbergen’ Pittige
discussie!
Vervolgens stopten we op het Tibereiland bij het ziekenhuis en deelden we met
elkaar ervaringen rond ziek zijn en ziekenbezoek. De wandeling ging verder naar
de Santa Caecilia in Trastevere waar we stil stonden bij Bidden.
Bidden tot God voor levenden en doden. Ben je wel eens in een machteloze
situatie geweest en alleen nog kon bidden? Neem je andere mensen- levenden en
overledenen- mee in je gebed?
De dag werd afgesloten met een Vesperviering in de Santa Maria de Trastevere,
tijdens de uitstelling van het Allerheiligste kon men een gebedsintentie
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opschrijven, een kaarsje aansteken of deelnemen aan het sacrament van boete
en verzoening (de biecht) of gewoon stil zijn, zelf in gebed zijn.
Daarna richting hotel een aantal was te moe om
naar de metro te lopen en namen een taxi en ik
had “geen voeten” meer toen we terug op honk
waren.
Dit is geen vakantie maar een echte
pelgrimstocht ! (afzien mag)
Vrijdag zijn we toerist en bezoeken de Sint
Pieter om rond te kijken. De graven van de pausen, het schitterende interieur,
vooral de geweldige omvang van deze basiliek, enorm, te veel voor een dag, laat
staan voor een paar uurtjes, want na de lunch is er weer een fikse wandeling met
als eindpunt de Sint Jan van Lateranen voor de slotviering.
Zaterdag, vanavond gaan we terugvliegen maar eerst bezoeken we nog de Basiliek
van Paulus Buiten de Muren en hebben daar met onze groep een eigen viering in
de doopkapel.
En dan zit het er op, transfer naar het vliegveld en weer naar huis.
Dit jaar stond te boek als een bijzonder Heilig jaar ,uitgeroepen door Paus
Franciscus. Het jaar van Barmhartigheid.
We kennen 7 lichamelijke werken van Barmhartigheid; hongerigen spijzen,
dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen,
gevangenen bezoeken, doden begraven en 7 geestelijke werken van
barmhartigheid; onwetenden onderrichten, in moeilijkheden goede raad geven,
bedroefden troosten, zondaars vermanen, onrecht geduldig lijden, beledigingen
vergeven, bidden voor levenden en doden.
Onlangs heeft Paus Franciscus er een achtste werk van barmhartigheid aan
toegevoegd, De zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis.
Ik vind het een mooie opdracht om mee naar huis te nemen.
Er is nog volop werk aan de winkel.
We hebben weer bagage voor een lange tijd bij ons .
Fijne adventtijd en een goede voorbereiding op het kerstfeest.
Dat wensen Jos van Dongen en Carla, u en de Uwen.
Gebedsleider, Schipperscentrum Raamsdonksveer.

Zilveren jubileum.
Alhoewel het bestuur uit financiële overwegingen heeft besloten er geen extra
uitgaven voor te doen, moeten we toch melding maken van het feit dat KSCC ‘Het
Zuiden’ midden december zijn 25-jarig bestaan mag vieren. Op 18 november 1991
werd, in aanwezigheid van de uitgenodigde notabelen van de gemeentenbesturen
Geertruidenberg en Made, ‘Schipperscentrum ‘Zuiden’ officieel geopend en op 14
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december in datzelfde jaar door de toenmalige bisschop van Rotterdam mgr. Bär
ingewijd. Even de geschiedenis vooraf. Nadat wijlen aalmoezenier Chris
Eijsermans vanwege zijn gevorderde leeftijd besloot het rondvaren met het
Kerkschip ‘D’n Aal’ door Nederland op termijn te beëindigen, vroeg hij aan het
landelijk KSCC- bestuur toestemming om het kerkschip ‘D’n Aal’ definitief af te
meren in Geertruidenberg in dienst van de vele in deze regio wonende
schippersfamilies. Tot zijn verbazing en ook wel met wat verontwaardiging kreeg
hij die toestemming niet ondanks dat hij zich jarenlang had ingezet als varende
parochieherder van de schippers. Hij ging echter niet bij de pakken neerzitten
en besloot, zoals hij zelf zei, ‘zelfstandig ondernemer’ te worden en een eigen
schipperscentrum op te zetten. We zullen niet ingaan op de moeite die hij heeft
gedaan om de financiële middelen bij elkaar te krijgen om zijn ‘droom’ gestalte
te geven. Wij, toen nog de varende generatie, zagen het aanvankelijk niet zo
zitten maar hij zette door en na de aankoop van een ponton waar ook nog, ach
arme, een nieuw vlak onder gestoken moest worden en na de plaatsing van een
kant en klare directie- unit daarop, verscheen hij met zijn centrum toch achter
‘D’n Berg’. Het mocht van aalmoezenier Chris Eijsermans geen ‘Kerkschip’ heten
maar Schipperscentrum ‘Het Zuiden’. Het moest een ontmoetingsplaats voor
schippersgezinnen worden waar ’s zondags ook de H. Mis kon worden opgedragen,
kerkelijke feestdagen gevierd konden worden naast doop- of
huwelijksplechtigheden. Na enkele jaren aan de Bergse kant van de Donge
afgemeerd te zijn geweest waarvan toch enige hinder werd ondervonden bij het
afmeren van de beroepsvaart, gaf de gemeente Geertruidenberg toestemming
om het centrum af te meren aan de Raamsdonksveerse kant van de Donge. De
goedhartige gemeente Geertruidenberg (wethouder dhr. van Strien) zorgde,
naast een veilige en uitgediepte afmeergelegenheid binnen de afmeersteigers
van de beroepsvaart, ook voor een afloopsteiger, een parkeerplaats voor auto’s,
aansluiting op het elektriciteitsnet, op de waterleiding en later ook nog op de
riolering, Een gemeend dankwoord is hier wel op zijn plaats. Twee generaties
schippersfamilies hebben plezier gehad van de inzet van aalmoezenier
Eijsermans en met kerkelijke feestdagen, als veel schippers in de thuishaven
lagen, kon het zo druk zijn dat kerkgangers genoegen moesten nemen met een
staanplaats in het kleine halletje. Eén generatie heeft inmiddels het tijdige met
het eeuwige verwisseld en de generatie van nu bestaat hoofdzakelijk uit ten
minste 70- plussers. De generatie schipperskinderen van toen bezochten in hun
kinderjaren natuurlijk nog met hun ouders het centrum maar eenmaal volwassen
hebben ze bijna allen hun toekomst aan de wal gevonden en lijkt binnen
afzienbare tijd de houdbaarheidsdatum van ons centrum in zicht. Maar nu nog
wordt het centrum gevuld met trouwe kerkgangers, worden er activiteiten
ontplooid door onze vele vrijwillig(st)ers, worden zieken bezocht en zorgen onze
trouwe donateurs nog voor voldoende financiële middelen om de zaak redelijk
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gezond te houden. Ons rest natuurlijk een welgemeend dankwoord uit te spreken
aan wijlen aalmoezenier Chris Eijsermans die onze behoefte als rustende
schippers om met elkaar in contact te blijven goed heeft ingeschat en eens
heeft gezegd dat zijn 32 jaar als aalmoezenier voor de schippers zijn echte
levenswerk is geweest in zijn 65- jarige loopbaan als priester en hem het meeste
voldoening heeft gegeven.
Een afscheid en een welkom
Na ruim vijf jaar twee maal per maand ten dienste te hebben gestaan van ons
centrum als gebedsleider tijdens de zondagdienst, heeft pastor Ad van Kuijck te
kennen gegeven dat hij wegens de toegenomen werkdruk niet langer in staat is
zijn agenda zo in te schalen dat hij ook voor ons nog voldoende tijd kan
vrijmaken. Het gebrek aan priesters en diakens laat zich overal voelen en dat
geldt ook voor de ons omringende parochies in West Brabant. Voor zondagse
kerkdiensten, dopen, huwelijken, uitvaarten, geestelijke bijstand voor zieken en
stervenden, zijn werk voor moeilijk opvoedbare jeugd, overal wordt zijn
aanwezigheid gevraagd. We kunnen slechts begrip opbrengen voor zijn besluit en
zullen op 18 december a.s. node afscheid van hem moeten nemen en hem
dankzeggen voor de tijd en inzet die hij voor ons heeft kunnen opbrengen.
Toch is er weer een mooi lichtpunt want via dhr. van den Elshout zijn we in
contact gekomen met pastoor Bert Grotaers, geboren in Maastricht en 60 jaar
oud. Een priester van het bisdom Breda die, door ziekte geveld, weer rustig aan
probeert terug te komen als assistent priester en, met graagte en met
toestemming van het Bisdom Breda, het aanbod heeft aanvaard om twee maal per
maand de H.Mis op te dragen op ons schipperscentrum. Een grote verlichting
voor onze drie pastorale werkers en we verwelkomen pastor Grotaers met
graagte.
Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar
Corve
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Tijd voor een plaatsnamen spelletje ( antwoorden elders in deze info)
1. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn ...
2. Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat de eigenaar nu naar zijn
3. Piet Lut weet altijd alles. Ga dus bij moeilijkheden steeds bij .
4. Zijn al die draden precies even lang? Ik weet het niet, ik heb er pas ...
5. Zo 'n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel .
6. Anna trouwde kasteelheer Hugo. Het hele hof was het er mee eens, want Anna was ...
7. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is spannender als ik met .
8. .Ik houd alleen van zomers, vandaar dat ik voor de …
9. Toen het jongetje uit het kolenhok kwam, zei z'n moeder: 'Kind wat ziet je .
10. De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één ..
11. Ze hoeft maar even in de zon te zitten en .
12. Na die hevige vechtpartij in de herberg vond de waardin bij thuiskomst een
13. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ..
14. Oei', dacht de nudist, 'als die wesp maar niet in mijn
15. Met z'n zessen in een MINI gaat nog net, maar je kunt er geen .
16. Ze hadden El niet uitgenodigd, maar denk je dat het .
17. Hij bleef zonder bericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een ..
18. Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn .
19. Het dooit nu al een week, maar bij Amsterdam is de sneeuw nog maar ..
20. Bij nood moet de kapitein de bel op het .
21. De babyuitzet was al verkocht. Dus had het nakomertje geen ..
22. De spar stond in de mist, maar de boswachter zag de ..
23. Als mijn fiets kapot is, ..
24. Ik probeerde de kromme haak terug te buigen en nu breekt hij. Jammer ik had hem ..
25. Waarom wilde je die haak rechtbuigen? Nou, ik hoef zo'n ...

Het wordt KERSTMIS?
De Advent is begonnen en met deze bezinningsdagen op Kerstmis heeft de
katholieke kerk in Nederland en Vlaanderen op de eerste Advent zondag een
aangepaste tekst van het Onze Vader in gebruik genomen.
De volledige tekst wordt dan gebeden:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
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"Breng ons niet in beproeving" in plaats van "bekoring" mag voor de
Nederlandstaligen in België en Nederland meer verbeeldingskracht krijgen dan
ooit tevoren.
Een tekst van de hand van de H. Moeder Theresa die op 4 september van dit jaar
heilig is verklaard door paus Franciscus, kan ons mensen helpen in deze periode
van omkering (van vier weken Advent) op weg naar Kerstmis om onze
beproeving(en) ter zijde te schuiven.
“Keer op keer heeft de mens de liefde van Christus afgewezen. Al voor zijn
geboorte, toen Jozef en Maria een woning zochten om er de Zoon van God ter
wereld te brengen was er niemand om Hem onderdak te verlenen. Met kerstmis
komt Jezus onder ons als een klein kindje, zo klein, zo broos, maar met een
oneindig verlangen naar al wat liefde geven kan. Zijn wij bereid Jezus te
ontvangen? Zouden Jozef en Maria ons huis kiezen, met al wat er in staat en er in
leeft, indien ze weer eens een woning zochten voor Jezus?
Wij ondervinden allen dat er veel leed bestaat in de wereld van nu, maar ik ben
er van overtuigd dat dit vooral zijn oorsprong vindt in het moderne gezin. Het is
omdat geen vrede meer onder de mensen leeft, dat er in onze tijd zoveel leed is,
omdat er geen vrede meer heerst in de gezinnen. Duizenden en duizenden
gezinnen zijn gebroken, ontwricht, kijk maar eens rondom u, in u eigen familie
misschien. Wij moeten van onze gezinnen haarden van liefde, van begrip en
vergeving maken en dan pas zal er vrede komen.
EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING DAN ZAL HET KERSTMIS WORDEN
Een tijdje geleden bezocht ik een pracht van een bejaardentehuis. Al het nodige
comfort was er, de mensen moesten zelfs niets doen, zij waren verzorgd, en
toch … een veertigtal bejaarden zaten daar tezamen en allen, ja allen hielden
steeds hun ogen gericht op hetzelfde punt: de deur!
Geen glimlach was op hun gezicht te ontdekken, en ik vroeg aan de zuster van
dienst: “Zuster, waarom zien die mensen er zo ongelukkig uit en waarom kijken
ze maar steeds naar de deur?”
Zij antwoordde zacht: “Ja, zo is dag na dag. De mensen hunkeren allen naar een
bezoekje. Zij leven in de hoop dat iemand met hen zal komen praten”.
Wat een grote armoede in onze weelderige tijd!
EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING DAN ZAL HET KERSTMIS WORDEN
HET WORDT KERSTMIS
Wanneer u uw medemens een glimlach schenkt, wanneer u hem liefdevol de hand
reikt.
HET WORDT KERSTMIS
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Elke keer als u stopt met praten om naar een ander eerbiedig te luisteren, elke
keer als u alle vooroordelen opzij zet die de verdrukte of gewonde mens
verdringen tot de uiterste grens van zijn eenzaamheid.
HET WORDT KERSTMIS elke keer dat u hoopt met hen die gevangen zitten in
stoffelijke, morele of geestelijke armoede.
HET WORDT KERSTMIS Elke keer dat u nederig uw eigen
grenzen en zwakheden kunt erkennen, elke keer dat u God de kans geeft de
anderen te beminnen door u.
Laat ons de Heer bidden dat wij met kerstmis Jezus mogen ontvangen, niet in de
kribbe van een koud en onverschillig hart, maar in, een hart vol liefde en
nederigheid, een hart dat klopt met de warmte van onze liefde voor Hem en voor
elkaar”.
H. Moeder Theresa

ZALIG KERSTMIS
Van harte mogen wij de prachtige woorden van H. Moeder Theresa
onderschrijven. Hiermee mag gezegd zijn dat, Kerstmis vieren niet alleen een
welgevulde dis en gezelligheid bij haard of kachel betekenen.
Gelukkig wil je als Christenmens toch ook aan je medemens aandacht geven. En
daar gaat het nu om met kerstmis. Laat u niet in de beproeving brengen door de
'gezellige donkere dagen' voor kerst die ons kunnen afleiden van het echte
kerstfeest: de geboorte van een arme mens onder de armen die ons de verlossing
van vrede en saamhorigheid brengt namens de allerhoogste God.
Een paar dagen per jaar doen wij inderdaad ons best om goed te doen aan elkaar.
Maar, als wij de tekst van moeder Theresa goed lezen en hopelijk begrijpen; en
als wij het Onze Vader aandachtig en vurig bidden ...
Dan zou het iedere dag van het jaar kerstmis moeten zijn
Van harte wens ik u allen
een Zalig en Gezegend kerstfeest;
En voor het Nieuwe Jaar alle goeds en vooral Gods Zegen.
Pastor Bert Grotaers
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Activiteitenkalender

December
Zondag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag

04
H. Mis
10.30 uur
07
Kaarten en koffiedrinken
14.00 uur
10
Bingo
13.30 uur
11
Woord en Communiedienst
10.30 uur
14
Kaarten en koffiedrinken
14.00 uur
18 Laatste Kerkdienst Ad van Kuyck 10.30 uur
18
Kerstbrunch
21
Kaarten en koffiedrinken
14.00 uur
25
1ste Kerstdag Communiedienst
10.30 uur
28
Kaarten en koffie drinken
14.00 uur

Januari
Zondag

01

Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zaterdag

04
08
11
15
18
21

Zondag
Dinsdag
Woensdag
Zondag

22
24
25
29

H. Mis
10.30 uur
Daarna Nieuwjaarsborrel
Kaarten en koffiedrinken
14.00 uur
Woord en Communiedienst 10.30 uur
Kaarten en koffiedrinken
14.00 uur
H. Mis
10.30 uur
Kaarten en koffiedrinken
14.00 uur
Lezing door Leen ten Haaf 14,00 uur
Over scheepvaart in West Brabant
Woord en Communiedienst
10.30 uur
Rikconcours
9.30 uur
Kaarten en koffiedrinken
14.00 uur
Woord en Communiedienst
10.30 uur

01
05
08
12
15
19
21

Kaarten en Koffiedrinken
H. Mis
Kaarten en koffiedrinken
Woord en Communiedienst
Kaarten en koffiedrinken
H. Mis
Rikconcours

Februari
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Dinsdag

14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
10.30 uur
9.30 uur

12
Woensdag
Zondag

22
26

Kaarten en koffiedrinken
Woord en Communiedienst

14.00 uur
10.30 uur

01
05
08
12
15
19
22
26
29

Kaarten en koffiedrinken
H. Mis
Kaarten en koffiedrinken
Woord en communiedienst
Kaarten en koffiedrinken
H. Mis
Kaarten en koffiedrinken
Woord en Communiedienst
Kaarten en koffiedrinken

14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur

Maart
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag

Pastor Ad van Kuyck.

Begin 2010 startte ik als voorganger op het
Schipperscentrum Het Zuiden, eind 2016 beëindigde ik
deze taak. Het samen met jullie op weg zijn, was mij een
waar genoegen. Daarbij was de weg het doel, een weg die
we hopelijk nog vaak met elkaar zullen kruisen. Om met
de H. Franciscus te eindigen: ‘De Heer zegene en
behoede u, Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich
over u, Hij wende zijn gelaat naar u toe en geve u vrede’.

Samen Eèn voor Kinderen
Op 11 december 1946 is Unicef in het leven geroepen door de Verenigde Staten.
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog waren miljoenen kinderen slachtoffer
geworden en leefden in armoede en onder erbarmelijke omstandigheden, ook in
Nederland.
De belangrijkste opdracht die Unicef meekreeg was de basishulp voor alle
kinderen.
Elk kind dient geholpen te worden.
In 1953 besluit de Verenigde Naties dat Unicef ook na de wederopbouw in het
Westen moet blijven bestaan en wordt de organisatie wereldwijd.
Unicef keert zich tegen kinderarbeid.
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Waar komt het voor ?
India is een land met de meeste kinderarbeid. Daar werken zo’n 13 miljoen
kinderen, op een bevolking 1 miljard inwoners, tussen de 5 en 14 jaar.
Waarom moeten kinderen werken. Meestal omdat hun ouders niet genoeg
verdienen . Zonder inkomen van de kinderen is er geen geld voor het eten.
Dikwijls moeten ze werken in kleine ruimtes waar volwassenen niet kunnen
werken. Veel kinderen moeten voor zichzelf zorgen omdat ze wees zijn of
verstoten door de ouders.
Wat doet Unicef. Unicef zorgt voor speel- en leerplekken, leggen aan ouders uit
dat onderwijs belangrijk is om verder te komen in de maatschappij, om een
betere levensstandaard te bereiken. Ondersteunen indien nodig de ouders met
geld en kleding (schooluniformen) en leermiddelen.
Syrië
In Syrië gebeurt veel.
“Wat er ook gebeurt in een land, oorlog is nooit de schuld van de kinderen”
(uitspraak van Claudia de Brey)
Nooit eerder worden zoveel kinderen geconfronteerd met oorlogsgeweld als in
deze tijd, niet alleen in Syrië maar ook in Soedan, Mali, Oekraïne, teveel om op
te noemen.
Wie ondersteund en zorgt voor opvang in vluchtelingenkampen
Unicef doet wat in haar mogelijkheden
ligt om voor de kinderen te zorgen,
werkt zoveel mogelijk samen met
organisaties als Artsen zonder
Grenzen in de gezondheidszorg, en
Kerken in Actie op maatschappelijk
gebied, voorzien in de eerste
levensbehoeften.
Scholen zijn verwoest, gesloten. Mensen zijn creatief In een grot wordt
onderwijs gegeven.
Hier zijn de kinderen veilig voor de bombardementen.
Unicef wordt al meer dan 60 jaar gefinancierd door vrijwillige bijdragen en is
inmiddels uitgegroeid tot een grote organisatie.
Nee, wij verkopen geen kerstkaarten en cadeautjes meer. Op de site is nog van
alles te koop o.a. leuke kinderboekjes.
UW HULP IS NOG STEEDS HARD NODIG.
Pas nog een mooi programma op teevee geweest. Maestro Eèn voor kinderen.
Alles ter ondersteuning van het werk van Unicef.
Meer dan twintigduizend mensen hebben op het programma gereageerd.
Team Unicef wenst u een mooi Kerstfeest en een goed 2017.
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Annie van Zwol

Onze jarigen.
December
05
06
25
26
27
29

Pierre Snijders 
Adrien de Groot
Wim de Wijs
Trees Lips
Janneke Hoogendoorn
Kees van Groezen 

Januari
13
14
16
18
19
22
23
31

Thieu van der Zanden
Marinus Vermeeren
Cor van der Veeken
Annie van Keulen
Wendy Beyers
Netty van der List 
Mia van der Zanden
Jos Baardemans
Gerrit Teuben 

Februari
05
13
20
24

Connie van Halderen
Charles Cornelissen
Annie Biemans
Toos van Deursen
Arnold van der List 
Clemens van Boxel

Maart
03 Toos Vermeeren
09 Ad van der Zanden
Ad Thijssen 
18 Piet Vissers
21 Jan Broeken
27 Mabel Snijders
Leo Peters 
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een

fijne dag toegewenst

Wilt U ook vermeld worden in de INFO, geef dit dan even door want we
hebben helaas niet alle datums van al onze trouwe bezoek

Antwoorden op plaatsnamen spel.
Onze Zieken:
1. Bodegraven 2. Zwijndrecht 3. Lutteraden 4. Tiengemeten 5. Boskoop. 6 Heerhugowaard. 7. Monnikendam
8. Winterswijk 9.Bolsward. 10. Hindelopen 11.Bruinisse. 12. Dodewaard. 13. Rotterdam. 14. Kruisland.
15. Zevenbergen. 16. Elspeet. 17. Goedereede.18. Eibergen. 19. Halfweg. 20 Schipluiden. 21. Boxmeer.
22. den Helder. 23. Lopik. 24. Haastrecht. 25. Krommenie.

Onze zieken
U hoeft hen niet te bezoeken, dat doet onze bezoekersdienst.
maar eens een kaartje sturen doet hen opbeuren.
Dhr. Minus Caron, Kamer 207,
Hooge Veer, Raamsdonksveer.

Bijzondere activiteiten:
10 Dec
18 Dec.
18 Dec.
25 Dec,
1 Jan.
8 Jan.
25 jarig
21 jan.

Bingo
Laatste Kerkdienst Ad van Kuyck
Kerst brunch
1 ste Kerstdag
Zondag Nieuwjaarsborrel
Zondag Voetbaltournooi
bestaan nu voor de laatste keer
14 uur lezing door Leen ten Haaf
over Scheepvaart in West Brabant
24 Jan. Dinsdag Rikconcours
21 Febr. Dinsdag Rikconcours
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Heeft U een gedicht, verhaal of iets te melden in de info.
Het is van harte welkom, bij Annie van Keulenajkeulen@ziggo,nl

