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Beste lezers,
Wij staan weer voor kerst en nieuwjaar. Wensen komen van overal en iedereen. En wat wensen wij…
Laat dit mijn wens zijn, of nog liever mijn gebed, want dat geeft toch een sterke binding door alles
heen, ja, zelfs door onze onmacht en verscheidenheid die soms zo pijnlijk en naar menselijk vermogen
onoverbrugbaar kan zijn.
met mij ogen speurend
Omarmen wil ik je
naar Hem die mij vergezelt
Jij mens zoals ik
en verwezenlijkt
en toch zo anders
daar waar ik niet bij kan
waar ik te klein ben
Omarmen wil ik je
mijn warmte,
omarmen wil ik je
genegenheid, hoop
wanneer ik dezer dagen
moge in mijn woorden
gedenk hoe ons gegeven is
geschreven staan,
die baby Jezus, Emmanuel
in mijn hart
om in de armen te nemen
dat zich naar jou richt
en te dragen
naar wie leven wil.
Ik wens je een zalig kerstfeest en wat je nodig hebt voor een goed 2018.
Piet Coemans

Eucharistieviering
maandag 25 december om 10u30
Wij vieren de geboorte van de Heer Jezus
en zijn te gast in Evangelisch Lutherse kerk
Meezenbroekerweg 70 in Heerlen.

Diensten.
Kerstdienst in Oostheuvel heeft plaats op vrijdag 22 december.
Op maandag 25 december vieren wij de geboorte van de Heer samen met de Lutherse gemeente in
Heerlen om 10u30.
Op zaterdag 27 januari 2018 zijn wij weer in Oostheuvel , Lafelt-Riemst om 18u30

Oecumene samen bidden en ontmoeten in december en januari:
Volkskerstzang op woensdag
De Raad van Kerken Maastricht
nodigt u van harte uit in de SintJan voor de traditionele
Volkskerstzang.
Het kerstevangelie zal gelezen
worden door locoburgemeester
A. Willems, Ds. Jacob Glas houdt
een korte overweging.

20 december om 19u30
Muzikale medewerking: Quadritionium
Chantal Hoge en Antoon Pelser, Frank
Mostert en Kirsten van Os
Koperensemble Leger des Heils o.l.v.
Sjaak den Hollander
met samenzang van bekende
Kerstliederen.
Allen hartelijk welkom.

Januari: week van gebed voor de eenheid 21-28 januari: Recht door zee. De kerken uit het Caribisch
gebeid reiken ons een viering aan en teksten voor dagelijkse reflectie.
Op 24 januari nodigt de Raad van Kerken Maastricht ons uit voor een gebedsdienst in de Sint-Servaas.
Aanvang 19u00
Op zondag 28 januari komen enkele kerkgemeenschappen samen in de Sint-Jan om samen te vieren.
Ook wij dragen ons steentje bij. Aanvang 10u00

Bisdom
Van harte zijn wij uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018 in de kathedraal en
de Driehoek Utrecht. Aanvang met vespers om 16u00
Zaterdag 20 januari 2017
Utrecht en Uppsala samen verder in Europa
Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus

Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht en
voorzitter van IBC,
en Antje Jackelén, Aartsbisschop van Uppsala

De oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht zijn verheugd aan te kunnen kondigen dat na tien
jaar intensieve dialoog met de Kerk van Zweden de volledige kerkelijke gemeenschap kon worden
vastgesteld. Graag willen wij deze historische overeenkomst aan u presenteren en met u vieren. Zo
hopen we 500 jaar na de Reformatie te ervaren dat over de eens zo ferm getrokken scheidslijnen heen
vandaag de dag echte eenheid mogelijk is. Mede namens wederzijdse bisschoppen nodigen we u graag
voor deze kerkelijke bruiloft uit!
Programma
13.30uur
Publiekspresentatie 'Utrecht and Uppsala on the Way to Communion' met
toelichting uit diverse kerken en landen over de betekenis van de kerkelijke
eenheid voor de toekomst. De voertaal is Engels, voor Nederlandse vertaling
op papier wordt gezorgd. Aansluitend koffie.
15.30uur
Feestelijke gezongen Eucharistieviering, waarin Joris Vercammen,
Aartsbisschop van Utrecht, zal voorgaan en Antje Jackelén, Aartsbisschop van
Uppsala, zal preken.
Aansluitend is er een receptie. De viering is meertalig.
Beide onderdelen zijn ook los van elkaar te bezoeken.
Locatie
In de Driehoek, congres- en vergadercentrum Ste. Getrudiskathedraal Willemsplantsoen 1c-2 3511 LA
Utrecht
Meer informatie Bisschoppelijk Bureau 033 - 462 08 75 (werkdagen tot 12.30 uur) buro@okkn.nl
Emeritus Piet Coemans
Op de Dries 47, 3770 Riemst B
Tel. 0032 (0) 12456945 –
piet.coemans@skynet.be
Pastores van de parochie
Wim van den Berg
0625016839
wimvandenberg@telfort.nl
Leonie van Straaten
0621658754
Leoni@hetwoordinbeweging.nl

Dhr. J. Kusters
O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG
Beek
Dhr. R. Adelaar, Heigank 23,
6373 KM Landgraaf.
Tel.045/5326588
Dhr. M. Schonfeld,
Herkkantstraat 41, B 3540
Herk de Stad Tel.
0032(0)486954074

Parochie Maria Magdalena
Boschdijk 354, 5622 PA
Eindhoven.
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