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Uit de pen van de pastoor 

Bij de stal 
Het zal wel niet alleen bij ons thuis gebeuren, dat er, wanneer de kerststal weer bovengehaald wordt, de 

ene of de andere broze herder zijn hoofd of een schaap zijn poot kwijt is. Ieder jaar opnieuw worden de 

zwakkelingen gelijmd, en zo maken we er weer een hele kerststal van. En er wordt er nooit een 

weggegooid. Integendeel, die het meeste te lijden hebben gehad, worden met de meeste omzichtigheid 

behandeld. 

Soms denk je dat wij, mensen, heel wat omzichtiger omspringen met de beelden van de kerststal dan met 

de schepping van God. En daarmee bedoel ik alle mensen, geboetseerd door Hem, gemaakt naar Zijn beeld. 

Want in het leven van alledag kijken we veeleer naar de sterken, de succesvollen en machtigen, en kijken 

we vaak naast de gebrokenen, de zwakken, de mensen die te lijden hebben gehad, gescheurd en gehavend 

door het leven moeten. 

De eersten die het goede nieuws van de kerstnacht te horen krijgen, zijn echter niet de groten en 

machtigen, zoals Augustus of Herodes, maar een stel zwakke en onaanzienlijke mensen, herders die in het 

open veld de wacht hielden. Zij zijn de eersten!  

Onze God is mens geworden, en de vraag die blijft, is of wij nu door Zijn menswording te vieren er zelf ook 

meer mens van kunnen worden: medemensen, mensen met elkaar. 

En dus: beter een gelijmd hoofd vol goede wil dan een stel hersens vol berekening; beter een gebroken hart 

dan een hart van steen; en beter vuile handen dan schone die nog nooit een ander geholpen hebben. Kom 

naar de stal, ieder die van goede wil is, en dus niet weggooit wat gehavend is, en helen wil wie gebroken is. 

Kom en geniet van een zalig kerstfeest!… 

 
 

 

 

 
 

 
 

                       Zalig Kerstfeest 



 

KOM EN VIER MET ONS EUCHARISTIE 

IN DE SINT-GEERTRUIKERK 

Elke zondag om 11.15 u. met volkszang, Gertrokoor en orgel. 

SPECIALE VIERINGEN 
Donderdag 24 december 2015: 24 u. – Middernachtviering Kerstmis 
Vrijdag 25 december 2015: 11.15 u. - Hoogfeest van Kerstmis 
Zondag 31 januari 2016: 11.15 u. - Gezinsviering Lichtmis met zegening  
van de kindjes die tijdens het voorbije jaar werden gedoopt. 

ELDERS 

Donderdag 24 december 2015: 17.30 u. -Kinderkerstviering – St.-Kwintenskerk 

Vrijdag 1 januari 2016: 10.30 u. Viering ter gelegenheid van het nieuwe jaar - 

Sint-Jozefskerk 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

De parochieploeg nodigt iedereen uit 

om samen eucharistie te vieren  

zondag 10 januari 2016 om  

11.15 uur in de Sint-Geertruikerk.  

Nadien kunnen we elkaar al het beste 

toewensen op onze nieuwjaarsreceptie, 

genietend van hapjes en een glaasje. 

Denk niet te vlug: dat is niets voor mij! Kom gerust! Het loont zeker de moeite. 

Je vindt er vast vrienden en kennissen.  

Of nog beter: nodig je buren uit en kom samen. 

 

 

Wie op de hoogte wil blijven van het parochiaal en kerkelijk 
gebeuren, kan een abonnement nemen op het parochieblad 
Kerk en Leven. 

De prijs bedraagt 33 euro voor de volledige jaargang 2016 (48 nummers). 

Voor info: 
Frans Struyven: francois.struyven@telenet.be 
Rita Merckx: rita.merckx1@gmail.com of 0476 32 10 65 



 

Op zaterdag 9 januari 2016 gaan onze kinderen van de 

eerstecommuniecatechese STERZINGEN.  

De opbrengst gaat integraal naar ouders van kinderen die 

o.a. schoolrekeningen niet kunnen betalen. 

Samenkomst om 10 uur bij de Paters Assumptionisten in de 

Halvestraat.  

Inlichtingen : 0476 32 10 65 
 

Voor alle inlichtingen in verband met catechese  

(eerste communie, brugcatechese en vormsel) 

kun je terecht bij Rita Merckx (0476 32 10 65) 
 

Elke woensdagnamiddag vanaf half twee  

is er seniorenclub in Geertruihof. 

Een gezellige babbel, een partijtje Rummicub of kaarten,  

een kopje koffie, een vieruurtje ! Kom eens kennismaken ! 
 

Wanneer? Elke zondag van 11.30 u. tot 15.30 u. 

Voor wie? Voor iedereen die graag zijn namiddag in 

gezelschap doorbrengt; jong of oud, arm of rijk, 

gelovig of niet-gelovig. 

Waar? Sint-Maartensstraat 44 te Leuven 

Ook vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom. 

Enkele uurtjes om de zoveel weken, dat moet toch 

een haalbare kaart zijn. 

We hopen dat dit diaconieproject langzaam mag 

groeien en dat het op lange termijn mag uitgroeien 

tot een ontmoetingsplaats waar iedereen zich ’s 

zondags welkom voelt! 

Meer info: Rita Merckx  GSM 0476 32 10 65 

e-mail: rita.merckx1@gmail.com 
 

Parochiesecretariaat en permanentie : 

0474 45 78 93     en    

parochie.sintgeertrui@kerkleuven.be 
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