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       KOM EN VIER MET ONS!  

 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE 

SINT-GEERTRUIKERK 

Elke zondag om 10 u. en opgeluisterd 

door het gemengd koor Gertro 

 

SPECIALE VIERINGEN: 

 
♦ Donderdag 24/12 24 u. Middernachtmis 

♦ Vrijdag 25/12 10 u.: Kerstmis 

♦ Vrijdag 01/01/2010 11 u.: 

Nieuwjaarseucharistieviering 

♦ Zaterdag 09/01/2010 17 u.:  

      Kinderviering Sterzingen in de Sint- 
      Pieterskerk 

♦ Zondag 07/02/2010 10 u.: Lichtmis-

viering met zegening van de kindjes die 
gedoopt werden sinds Lichtmis 2009 

 
 

KERSTMIS  
 

Op donderdag 24 december verzorgen het   

Gertrokoor en organist Wouter Dekoninck een 

muzikaal kerstprogramma vanaf 23.30 uur.  

Om middernacht gaat E.H. Deken De Gendt 

voor in de middernachtmis : we gedenken     

samen de menswording van God, we bidden en 

zingen samen rond de kerststal.  

Op kerstdag is er de plechtige eucharistieviering 

om 10 uur, eveneens opgeluisterd door het  

Gertrokoor.  
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

De parochieploeg nodigt jullie allen 

van harte uit op haar nieuwjaars   

receptie, zondag 10 januari om 

11.30 u. in zaal Geertruihof in de 

Sint-Geertruiabdij.  

De receptie is bedoeld voor alle   

parochianen, ook voor hen die niet 

regelmatig, of elders of helemaal 

niet 'kerken'. Ook voor mensen die 

op die manier even de parochie aan 

de binnenkant willen meemaken. 

Dus: allen naar Geertruihof ! 

 

STERZINGEN 
 

Naar jaarlijkse 

traditie trekken 

onze kinderen 

weer op pad om 

te gaan ster- 

zingen. 

Over het project 

vind je elders in deze Nieuwsbrief meer 

informatie. 

Op zaterdag 9 januari 2010 verzamelen 

we, in koningskledij, om 13 u. in    

Geertruihof. Om halftwee vertrekken we 

dan op tocht. We sluiten de dag af met 

de feestelijke kinderviering om 17 u. 

Wij hopen dat de thuisblijvers de kinde-

ren gul en vriendelijk ontvangen, en  

hopelijk komen jullie met velen mee  

eucharistievieren in de Sint-Pieterskerk. 

De kinderen kunnen zich inschrijven tot 

zondag 3 januari 2010. Voor meer info: 

rita1.merckx@skynet.be 

of  � 016/22.73.00. 



 
 
 
 

 

 
Kerstmis: hoe zou het kunnen zijn… 
 
Als het in onze wereld of in ons gezin 
niet zo best gaat zou dat wel eens kun-
nen komen omdat wij te weinig naden-
ken over hoe het zou kunnen zijn.  
 
Dagdromen is ons van kindsbeen af ver-
boden. En toch zijn dromen creatiever 
dan de werkelijkheid. Wat zijn onze ge-
sprekken vaak negatief en pessimistisch. 
'Heb je nog nieuws?'. 'Ja, ik heb iets ergs 
meegemaakt', is dan vaak het antwoord. 
Dat verlamt, dat ontmoedigt, dat maakt 
je down. Maar dromen, midden op de 
dag, hoe het allemaal zou kunnen zijn, in 
je gezin, in je huwelijk, op je werk: dat 
geeft spankracht, moed en vastberaden-
heid. 
 
Van dromen… 
 
Kerstmis geeft ons verlof te dromen. Hoe 
dikwijls hoort men in de Bijbel Gods 
woord als men droomt: Egypte, Jozef de 
man van Maria. Dromen is goed. Dan zie 
je dingen die er niet zijn, maar er kun-
nen zijn. Dan zie je mensen die er niet 
zijn, maar er kunnen komen. Dan zie je 
echt goede mensen, trouwe liefde, echte 
dienstbaarheid, dan zie je: vrede en ge-
rechtigheid. En hoe meer je erover 
droomt, hoe sterker je verlangen wordt, 
hoe feller je inzet wordt. Alle profeten 
waren dromers. Zij zagen hoe het zou 
kunnen zijn: wapens worden weggehan-
gen, twisten worden vergeten, eenzaam-
heid bestaat niet meer, alle pijn is gele-
den. Het begint met dromen, het gaat 
verder met hopen, en het wordt gebed. 
En het eind is: dat alles goed komt. De 
droom wordt werkelijkheid. 
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  Lentefeest van de seniorenclub 

SENIORENCLUB SINT-GEERTRUI 
 
Iedere woensdagnamiddag komen een 25-tal 

senioren samen in Geertruihof. Het wordt 

telkens een gezellige babbel bij een kopje 

koffie of thee. Een 8-tal senioren kaarten 

gans de namiddag door tot de allerlaatste 

minuut! In de loop van de namiddag is er 

een vieruurtje met taart, wafels of pannen-

koeken. Maandelijks worden de jarigen ge-

vierd, en als de verjaarsdatum eindigt op 0 

of  5 is er voor iedereen een extra schotel 

voorzien. Ook vieren we Sint-Niklaas, Pasen, 

Kerstdag en Nieuwjaar, en jaarlijks hebben 

we een lentefeest met een fijn (en bijna )

gratis etentje. Hierdoor hebben al onze trou-

we senioren reeds vele jaren een stevige en 

aangename vriendenkring opgebouwd.                                                  

De Seniorenclub is voor alle geïnteresseer-

den open en iedereen is altijd welkom. 

Inlichtingen: Piet Jacobs:016 23 47 00,

Pauline Heremans: 016 20 50 14 of Piet 

en Suzy Schaumont: 016 48 89 00 

 

...Tot werkelijkheid! 
 
Die droom willen we werkelijk maken voor 

kinderen in Sint-Petersburg.  In de laatste 10 

jaar zijn in Rusland alleen al 7 miljoen kinde-

ren aan verschillende ziektes overleden. Dat 

is een onvoorstelbaar hoog aantal. De zieken-

huizen zijn er echter niet op voorbereid om 

voor doodzieke kinderen en hun familie te 

zorgen. Wanneer bij een kind een ongenees-

lijke ziekte wordt vastgesteld, worden ze in 

de regel uit de kliniek ontslagen en naar huis 

gestuurd. De ouders blijven in de kou staan 

met hun verdriet en angsten en worden bo-

vendien geconfronteerd met tal van prakti-

sche en organisatorische problemen. In 2003 

had een orthodoxe priester, Aleksandr Tka-

chenko, een droom: hij was ervan overtuigd 

geraakt dat er in Rusland iets van palliatieve 

zorg voor kinderen georganiseerd moest wor-

den. In overleg met artsen-specialisten en 

psychologen werd een kinderhospitaal opge-

richt. In deze kliniek krijgen 180 ongeneeslij-

ke zieke kinderen medische verzorging en 

worden ze met hun familie in liefdevolle om-

standigheden opgevangen. Als wij dromen en 

solidair zijn kunnen deze kinderen dan toch 

nog enkele vreugdevolle levensdagen mee-

maken waarop eigenlijk elk kind recht heeft. 

En daarvoor gaan onze jongeren dit jaar 

“Sterzingen” in onze straten. 

 
En droom maar verder in deze Kersttijd. 

Droom maar hoe het in ons huwelijk zou kun-

nen zijn. Droom maar hoe het op ons werk zou 

kunnen zijn. Droom maar hoe het in ons gezin 

zou kunnen zijn. Als die droom overslaat in 

hoop, en verder gaat in een gebed, eindigt die 

droom in werkelijkheid. Dat zegt het kind Je-

zus ons vandaag… 

 


