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Wonder gebeuren 
 

Elke geboorte van een kind is niet alleen een mooi, maar 

vooral een uniek gebeuren.  

Uniek omdat het gaat over een uniek kind met een eigen 

naam, geboren in een welbepaalde familie, met een 

unieke vader en een unieke moeder. Elk mens is enig. Er 

zijn bij mijn weten nog steeds geen 2 identiek dezelfde 

mensen… 

Elk mens heeft zijn eigen lichaam, zijn eigen “ziel”, zijn 

eigen karakter, zijn eigen wil, zijn eigen gaven, zijn 

eigen mooie en kleine kantjes, zijn eigen overtuiging, 

zijn eigen geloof. 

Met Kerstmis vieren wij het geboortefeest van zo een 

unieke mens.  

Enig in zijn soort. De geboorte van een menselijke God 

in een goddelijke mens. 

Bij elke geboorte is elk kind totaal afhankelijk.  

Geen enkel kind kan overleven zonder het diepe 

fundamentele vertrouwen in de mensen die voor hem 

zorgen. 

Dat is wat we vieren met Kerstmis: dat God met ons een 

risico wil nemen, vertrouwen in ons stelt en ons zijn 

zoon toe-vertrouwt. 

Met Kerstmis herdenken we de geboorte van een 

goddelijk mens die 20 eeuwen later nog steeds mensen 

kan inspireren om een goed mens te zijn in de ogen van 

de mensen, maar ook in de ogen van God. 

Een mens zoals wij, die alles heeft moeten leren. Leren 

staan, stappen en lopen met vallen en opstaan. Leren 

luisteren, praten en nadenken. Leren liefhebben en 

waarderen en kijken over de grenzen heen. Leren 

geloven… ook dat! 

Kerstmis is een wonder gebeuren toen, maar ook een 

wonder gebeuren nu, zeker voor wie als christen mens 

wil leven. 

Zie het een beetje als een verjaardagsfeest. Het 

verjaardagsfeest van Jezus maar ook het verjaardagsfeest 

van elke mens die in Zijn voetspoor wil leven. 

Elke Kerstmis, elke geboorte blijft een wonder gebeuren. 

Ik wens je, in naam van onze kaj en ksa een zalig 

kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 

Cet. 
 

 

Vrijdag 6 december, 19.00 uur 

Kerst- ijstaartenactie 
 

Doe je lekker warm aan, want we gaan vandaag weer 

huis aan huis om onze heerlijke Kerst- ijstaarten te 

verkopen. Probeer vanavond zeker af te komen want 

we kunnen alle hulp gebruiken. Lokaal: 19.00 uur!!! 

 
 

Vrijdag 13 december, 19.30 uur 

Kerstboom… 
Ook wij gaan ons lokaal wat gezelliger maken door onze 

kerstboom op te zetten. We doen dat op speelse wijze. 

Als je nog kerstballen of andere kerstversiering hebt 

liggen die je niet meer gebruikt mag je die altijd 

meebrengen.  
 

Vrijdag 20 december, 19.30 uur 

Ladderspel 
Iedereen kent het wel, je moet zo hoog mogelijk op de 

ladder zien te geraken en wie het hoogste op de ladder 

staat is de winnaar van onze laddercompetitie. Zo 

eenvoudig kan het zijn. 
 

Zaterdag 21 december, 10.30 uur 

Kerst- ijstaarten bezorgen 
We vragen aan onze leden om 10.30 uur aanwezig te zijn 

om mee te helpen met het bezorgen van onze ijstaarten. 
 

Vrijdag 27 december, 19.30 uur 

Filmavond 
Vanavond maken we het gezellig en kijken we een … 

film. Wordt het actie, komedie, kerst- of een tekenfilm? 

Jij beslist straks mee. 
 

Vrijdag 3 januari, 19.30 uur 

Nieuwjaarsreceptie voor leden 
Als allereerste activiteit in het nieuwe jaar, bieden we 

elkaar de beste wensen aan, blikken we even terug op 

wat we allemaal zo goed vonden en kijken we vooruit, 

onder het genot van een hapje en een drankje, klinken 

we op het nieuwe jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN Jarigen van de maand: 
 

05 december: Boutsen Noa 
05 december:  Masia Myna 
10 december: Etienne Cordeel 
18 december: Snoks Liselotte 
21 december: Kusters Rico 
 

    Een fijne verjaardag toegewenst! 

 

 

 

leiding (B)engels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50              089 46 76 96 
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0,           0472 874246 
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27                   0493 583559 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

Leiding ksa 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen          011 79 41 86 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50    
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
 



 

Onze (B)engels – 
    Speelvogels  
Elke twee weken, op 
zondagmiddag ben je 
welkom van 14.00- tot 
16.00 uur. Hoe meer 
kinderen, hoe leuker! 

          Breng je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
We doen ons best om onze activiteiten aan te passen 
aan de verschillende leeftijdsgroepen.  

 

Onze volgende activiteiten gaan door op: 

Zondag 8 december  
 

Sinterklaas… 

Sinterklaas is al uit het land… maar nu willen we ook 

eens kijken of jullie allemaal braaf zijn geweest. En of 

jullie zich ook zo goed aan de regeltjes kunnen 

houden. Zo niet wie weet wat er dan gebeurt… 
 

Zondag 22 december 
Cadeautjes dag  voor onze speelvogels (de oudere leden) 
De oudste groep gaat deze namiddag een aantal senioren 
op onze parochie een bezoekje brengen om een klein 
cadeautje af te geven vanwege onze kaj en ksa. 
 

Voor de jongste leden, onze (B)engels, voorzien we een 
aangepaste activiteit. 
Zorg ervoor dat je warme kledij aan hebt! 
 
 

Zaterdag 7 december; 19.30uur 

Met onze kaj steunen we en/of 
verlenen wij vaak onze medewerking 
aan een (of meerdere) goed doel. 
In het kader van “De warmste week” 

willen we dit jaar onze aandacht vestigen op de oudere 
inwoners van onze parochie en deze mensen een klein 
geschenkje aanbieden. 
Vanavond komen we samen in ons 
lokaal om dat geschenkje in te pakken. 
Vanaf 22 december wordt dit aan huis 
bezorgd. 
 

Zaterdag 21 december: 

Filmavond C-mine te Genk 
Op ouderwetse wijze nog eens een keertje op 
bioscoopbezoek gaan, maar dan in Limburgs mooiste 

bioscoop complex, Euroscoop 
te Genk. Samenkomst lokaal 
om 19.00 uur. Bijdrage in de 
onkosten: € 5,-  
Laat je verleiden door het 
programma aanbod, “make a 

good choise” en geniet van deze avond. 

Beste ouders, 

Naar goede traditie gaan we op de eerste zondag van 

januari met de (B)engels naar kinderstad in Heerlen.  

U krijgt van ons hiervoor een apart inschrijfstrookje. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 

22 december. Na deze 

datum worden géén 

inschrijvingen meer aan-

vaard. Als deelname in de 

onkosten vragen we een 

bijdrage van 5 euro. 

Denk er aan om boter-

hammetjes en drinken mee te nemen voor de hele 

dag. Vertrek aan ons lokaal is om 11.00 uur. 

Omstreeks 18.00 uur komen we terug thuis. 

Ook dit jaar doen we een beroep op enkele ouders om 

mee te gaan als chauffeur. Indien u op deze dag vrij 

bent en kan rijden, geef dan een seintje aan Etienne. 

Waarvoor dank.  
Trek ravotterskledij aan die ook vuil mag worden 

 

jaarlijkse 
kerst- ijstaarten actie 
 

Gelieve te noteren: aanstaande 

vrijdag 6 december komen wij 

bij u aan huis aanbellen om te 

vragen of u ook een heerlijke kerst-ijstaart wil 

kopen (7 euro / stuk) voor de komende feestdagen. 

Op zaterdag 21 december vanaf 10.30 uur leveren 

wij alle bestelde kerst- ijstaarten aan huis.  Wij 

stellen het op prijs dat dan ook iemand thuis is. 

Waarvoor dank.  

 

 
 

 

Gezien de feestdagen zal er in de eerste week van 

januari géén krantje verschijnen. 
Onthoud dus 3 januari voor onze nieuwjaarsreceptie 

voor leden en 5 januari voor onze (B)engels naar 

kinderstad. 
 

Om nu reeds te noteren: 


