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De geboorte van het Kind

In deze advents- en kersttijd lezen we krachtige taal: “Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend 
licht… Want iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een 
prooi van het vuur. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn 
schouders. “ (Jes. 9, 1-6). Die blijde aankondiging van “het Kind” houdt dus in: de ontmaskering van hen die 
zich ”groot” maken ten koste van geringen. Van hen die het niet te doen is om de mens, maar om de macht. 
Want het lijkt wel alsof de hele wereld het ons aanpraat : het recht van de sterkste. Dat agressie goed is, dat je  
altijd op je hoede moet zijn, klaar voor de tegenaanval. Maar het Kind laat ons zien dat het in den beginne niet zo 
was. Een pasgeboren kind is het vleesgeworden gebod dat zegt: Gij zult niet heersen. Het kind verlost ons van de 
idee dat wij gepantserd en bewapend moeten zijn. Het zegt ons dat wij geen vechtersbazen zijn, geen eisers van 
eigenbelang, geen onderdrukkers. 
Advent is dus niet enkel de komst van het Kind Jezus verwachten,  maar deze ook verhaasten door daden van 
gerechtigheid. De vervulling van de droom die we allemaal in ons dragen. Elk twijgje dat ontspruit op het dorre 
hout zullen wij daarom koesteren en elk nieuw begin van vrede en recht,  hoe klein ook, overlevingskansen 
bieden. Zó bereiden wij de weg van de Heer. Laat het hoofd niet hangen, blijf niet bij de pakken neerzitten, houd 
de lamp brandend. Hij die komt, ziet naar je uit ; Hij die wordt verwacht, is onder u. 
Ook daarom nodigt de advent ons uit om stil te staan bij de campagne van Welzijnszorg rond het thema ‘Wij 
tekenen voor de toekomst’. 
Een toekomst in gerechtigheid, zonder armoede en die begint op school. Kinderen en jongeren dromen allemaal 
van hun toekomst. Hun leven ligt voor hen en ze kijken er gretig naar uit. Brandweerman, piloot, balletdanseres, 
een fijne job of een gelukkig gezin… Niemand droomt ervan om ooit arm, werkloos of langdurig ziek te worden. 
En toch wordt  dit  de  harde werkelijkheid voor veel  leerlingen zonder dat  ze het  zelf  willen.  Daarom voert 
Welzijnszorg campagne. Jongeren verdienen alle kansen om hun toekomst waar te  maken. En die toekomst 
begint op school! Vandaag moeten kinderen en jongeren kansen krijgen, zodat ze morgen hun leven kunnen 
inkleuren.  Wij kunnen er mee aan bouwen.
Zo wordt ook vandaag de geboorte van het Kind actueel. Tegenover de geschiedenis van het recht van de sterkste 
een andere geschiedenis. Een geschiedenis van het recht van de minste en de meest kwetsbare. Een geschiedenis 
van een Kind. Zalig Kerstmis !                               
                             Pastoor Dirk De Gendt

De Parochieploeg
Voor vragen, info en suggesties i.v.m. de parochie 
kan u steeds terecht bij onderstaande mensen:

   Pastoor Dirk De Gendt                 0475/788551
     dirk.de.gendt@telenet.be 
Evy De Messemaeker                   016/202466
     evymes@yahoo.com
Mieke De Winter 016/400472
     mieke@kansel.be
Tiina Eerolainen 016/230938
     tiina_eerolainen@yahoo.com
Marleen Ingels               016/221410
     marleen_ingels@yahoo.com
Luc Roggen 016/201320
     lucroggen@hotmail.com
Jos Vandeput 016/269612
     jos.vandeput@chello.be
Jos Vanwezer               016/221451
      jos.vanwezer@scarlet.be

Eucharistievieringen in de Sint-Geertruikerk:
Elke zondag om 10 u: eucharistieviering opgeluisterd 
door het gemengd koor Gertro
Speciale vieringen in Sint-Geertrui:
 - Maandag 24 december ‘07: Middernachtmis om 24 u
 - Dinsdag 25 december ‘07: Kerstviering om 10 u
 - Zondag  6 januari ‘08: Kinderviering Sterzingen
 - Zondag 3 februari ‘08 :  Lichtmisviering met 

dopelingen van het voorbije jaar
 - Zondag 17 februari ‘08: Kruisoplegging van de 

vormelingen
 - Zondag 2  maart ‘08: Kinderviering Broederlijk 

Delen met een solidariteitsmaal om 9 u in Geertruihof
Speciale vieringen buiten de parochie:
Paters Picpussen (P. Damiaanplein):
- Donderdag 20 december ‘07: Boeteviering om 19 u
Sint-Kwinten:(Naamsestraat)
- Maandag 24 december ‘07: Kerstviering voor 

kinderen om 17.30 u

mailto:lucroggen@hotmail.com
mailto:jos.vanwezer@tiscali.be
mailto:jos.vandeput@chello.be


STERZINGEN

Rond het feest van Driekoningen verkondigen kinderen al zingend de komst van Jezus. Met een mooie 
mantel, een kroon op het hoofd en een ster in de hand zijn ze klaar om als echte sterzangers solidair te 
zijn met kinderen over heel de wereld. Ze vullen immers niet hun eigen zakken met geld en 
snoepgoed. De kinderen zijn één dag een echte wereldster die aandacht schenkt aan kinderen in Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika.
Met het geld dat de Sterzangers verzamelen, kan Missio budgetsteun geven in de hele wereld. Dit jaar 
gaat de opbrengst onder meer naar het opvanghuis,  Preranalaya Childrens Home, van de zusters van 
Liefde in Katmandu, de hoofdstad van Nepal.

Het opvanghuis in Nepal werd in 2003 opgericht. Het huis ligt in Baniyatar, een wijk in Kathmandu. 
Ook in andere landen in Azië, zoals Myanmar en Bangladesh hebben de zusters van Liefde 
opvanghuizen opgezet.
Het opvanghuis in Nepal werd in 2003 opgericht. Het huis ligt in Baniyatar, een wijk in Kathmandu. 
Ook in andere landen in Azië, zoals Myanmar en Bangladesh hebben de zusters van Liefde 
opvanghuizen opgezet.

Op zaterdag 5 januari 2008 trekken we weer onze koningskledij aan. We trekken er samen met de 
andere kinderen van onze parochie op uit om van deur tot deur te gaan zingen. De kinderen komen 
samen in Geertruihof om 12.00 uur. Het einde is voorzien rond 17.30 uur.

Om het Sterzingen te kunnen laten doorgaan, hebben wij ook nood aan een groot aantal begeleiders. 
Zij zorgen er mee voor dat alles goed verloopt als de kinderen hun ronde doen en dat het voor de 
kinderen een leuke dag wordt. 
Graag een seintje vóór 31 december als uw kind of uzelf, als ouder, mee gaat. 

Contactpersoon: Rita Merckx 016/22.73.00 of e-mail: rita1.merckx@skynet.be

WWW.KERKLEUVEN.BE
een website om te openen!

Open deze website en je komt snel via ‘dekenaat Leuven’ en ‘federatie Leuven’ op ‘Sint-Geertrui’ 
terecht.
Daar vind je de informatie die je nodig hebt over onze parochie en haar werking.
Zo lees je er de boeiende geschiedenis van Sint-Geertrui, maar kun je er ook de handige 
activiteitenkalender 2008 van onze gemeenschapswerking raadplegen.
Heb je behoefte aan een gesprek, een gebed; wil je een mis laten opdragen voor een dierbare; denk je 
aan trouwen, wil je je kindje laten dopen of heb je vragen rond catechese... je vindt alle 
contactadressen op deze website.
Vergeet ook niet de verslagen en fotoreportages over eerste communie, vormsel en parochiefeesten  te 
bekijken.
Kortom, een website om aan je favorieten toe te voegen.

                   NIEUWJAARSRECEPTIE

Een mooie traditie moeten we in ere houden…
Daarom nodigt de Sint-Geertruiparochie iedereen uit op haar nieuwjaarsreceptie op 
zondag 13 januari 2008 in onze parochiezaal GEERTRUIHOF (in de binnentuin van de Sint-
Geertruiabdij)   Deze receptie sluit aan bij de viering van 10 uur. Als je denkt: dit is niet voor mij 
bedoeld, bedenk je dan en voel je welkom…Wij zorgen voor een glaasje, een hapje en vooral voor de 
gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. Hartelijk welkom!

http://www.kerkleuven.be/
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