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WAT ZEGT ONS GELOOF OOK WEER? 
 
We gaan op zoek naar theologische en 
catechetische inzichten bij enkele thema’s uit 
onze geloofsbelijdenis.  
 
Op  maandag 15 december  2008 praten 
we over GODS MENSLIEVENDHEID. Wat 
zegt ons geloof over Jezus? 
 
Deze vorming vindt plaats  van 19.30 uur tot 
22.00 uur in het Johannes XXIII-seminarie, 
Herestraat 51 te Leuven.  
Deze reeks wordt vervolgd tijdens de 
veertigdagentijd op maandagen 2, 9, 16 en 
23 maart 2009. 
Alle verdere info in de parochies van het 
dekenaat Leuven en de plaatselijke edities 
van Kerk+Leven. 
 
 
 

 
 
 

   KOM EN VIER MET ONS!  

 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE 

SINT-GEERTRUIKERK 

Elke zondag om 10 h en opgeluisterd 
door het gemengd koor Gertro 
 
SPECIALE VIERINGEN IN SINT-
GEERTRUI: 

(tenzij anders vermeld) 

♦ Woensdag 24 december ‘08: 
Kerstviering voor kinderen om 17u30                                                 
(in Sint-Kwintenskerk!: Naamse-
straat) 

♦ Woensdag 24 december ‘08:  
      Middernachtmis om 24 u,  muzikaal   
      voorprogramma om 23u30 

♦ Donderdag 25 december ‘08:  
      Viering van Kerstmis om 10 u 

♦ Zondag  4 januari ‘09:  
      Kinderviering , aansluitend  
      Nieuwjaarsreceptie in Geertrui- 
      hof.  Iedereen van harte welkom! 

♦ Zondag 1 februari ‘09 :  Lichtmis-                     
      viering met dopelingen van het    
      voorbije jaar 

♦ Zondag 23  maart ‘09: Kindervie- 
      ring Broederlijk   Delen  vooraf    
      gegaan door een solidariteitsmaal om 
      8u30 u in  Geertruihof 

 
 

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. De kinderen zijn één dag een echte 
wereldster die aandacht schenkt aan 
kinderen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 

Dit jaar gaat de opbrengst onder meer 
naar de kinderwerking in de Boliviaanse 
parochie Potosí, een medisch centrum in 
Ivoorkust en steun aan de opleiding van 
priesters in Roemenië. 

Op zaterdag 3 januari 2009 trekken we 
weer onze koningskledij aan.  De kinderen 
komen samen in Geertruihof om 12.45 
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. Graag een seintje 
voor 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 
 
Noteer ook al: Zondag 4 januari 2009 om 
10 uur in de Sint-Geertruikerk: 
kinderviering Sterzingen. 
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KINDERKWARTIERTJEKINDERKWARTIERTJEKINDERKWARTIERTJEKINDERKWARTIERTJE    

    
Sinds 9 november zijn we  gestart met 
een kinderkwartiertje tijdens de 
eucharistieviering van 10u.  Dit houdt 
in dat de aanwezige kinderen tijdens de 
woorddienst samen gaan zitten en een 
verhaal beluisteren.  We lezen het 
evangelie van de dag of een ander 
verhaal dat aansluit bij de lezingen en 
dit op kinderniveau. Het verwerken van 
de verhalen gebeurt op verschillende 
manieren.  Soms proberen we ons in te 
leven in de bijbelfiguren of we mogen 
vragen stellen aan één van hen.  We 
hebben ook al eens getekend en 
geknutseld. Als je nieuwsgierig bent 
naar wat we nog allemaal doen, kom 
dan zeker eens meedoen één van de 
volgende zondagen.  Tot dan! 



opdracht die de apostelen ruim dertig 
jaar later zouden meekrijgen: “Ga en 
verkondig de blijde boodschap…” Vertel 
en beleef het verhaal dat we het evan-
gelie, blijde boodschap, noemen maar 
verder . Durven wij die God loven en ver-
heerlijken zoals de herders? Of houden 
wij ons hart gesloten voor die blijde 
boodschap? Kerstmis is een groots mo-
ment voor ieder van ons . Durven we ons 
hart openen, zodat de Heer kan bin-
nenkomen en bij ons thuis zijn?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kerstmis is geen gebeuren met veel fran-
jes, maar echte doorleefde realiteit. Een 
kind, de zoon van God is geboren. God 
houdt zoveel van ons dat Hij het bestaan 
van de mens heeft aangenomen. Een al-
machtige God die het in zijn grootheid 
niet erg vindt om ons nabij te komen. 
Onbegrijpelijk voor ons allemaal en toch 
volle waarheid. Hierdoor wordt nu elke 

 
 

KERSTMIS, EEN FEEST 

VAN... 

  

Kerstmis is het feest van de hoop. 
Deze hoop wordt ons vaak aange-
boden met veel valse glitter, volle 
etalages en leuke verkooptech-
nieken. We lijken ons geluk te kun-
nen kopen. Als christenen kijken wij 
echter naar de stal van Betlehem. 
Doe het maar eens.  

  

Wie tijdens de kersttijd, de tijd van 
de openbaring van de Heer,  een 
kerk binnenstapt, ziet het evangelie 
er letterlijk uitgebeeld staan. Het 
hele tafereel met alle personen die 
Lucas vermeldt, vind je daar terug. 
Het pasgeboren kindje ligt er in de 
kribbe, terwijl Maria en Jozef het 
liefdevol, maar ook bezorgd 
bekijken . Net zoals vele ouders die 
bij de geboorte van hun kind 
dolgelukkig, maar ook op datzelfde 
m om e n t  b e s e f f e n  w e l k e 
verantwoordelijkheid ze wel dragen. 
Ook de herders staan er bij: een en 
al bewondering . Die eenvoudige 
mannen zijn zo onder de indruk, dat 
ze het overal rondbazuinen . Zij zijn 
d e  e e r s t e  a u t h e n t i e k e 
geloofsverkondigers . Dat is de     
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mens bemind. Maar het verhaal gaat 
nog verder. Hij leeft, met zijn kwets-
baarheid van een pasgeboren kind, 
met ons mee, in elk gezin, in elk leven. 
Daar kunnen we alleen maar dankbaar 
voor zijn. Als we dat beseffen, dan kan 
het alleen maar een “zalig en gelukkig 
kerstfeest” worden. 

 In de Kersttijd, van Oud naar Nieuw     
komen dit jaar zo’n veertigduizend jon-
geren vanuit heel Europa in Brussel bi-
jeen om te bidden voor de wereld. Zij 
dragen die vonk van vertrouwen en 
goedheid die het kind ons brengt met 
zich mee. Meer dan ooit worden wij in 
een tijd van recessie, beurscrisis en 
verlies van jobs opgeroepen om de 
hoop te zien die deze jonge mensen 
uitdragen. Ze komen ook naar Leuven 
om samen met ons te bidden en hier 
bij ons te logeren. Zij doen hetzelfde 
als de herders in Betlehem deden: ze 
verkondigen voor ons vandaag de    
blijde boodschap…  

 

 
 


