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Onrustige tijd 
We maken een onrustige tijd mee. Zorgen om de ontwikkeling van het 
klimaat wereldwijd. Nieuwe virussen wisselen elkaar af. Spanningen 
tussen de grootmachten. Oorlogen en gewapende conflicten. 
Hongersnood. Uitputting van de bodem, bosbranden. 
Vluchtelingenstromen. Wat een tijd… 
Onrust dichtbij 
Het beeld van begin december: Klassen die naar huis worden gestuurd. 
Ziekenhuizen vol en uitstel van gewone operaties. En nu weer een 
lockdown. Horeca, theaters, ondernemers en hun bedrijven onder druk 
door de coronabeperkingen. Toeslagenaffaire. Sport aan banden gelegd. 
Geklaag en gescheld op straat, via media en sociale media. Huishoudens 
in quarantaine. Thuiswerken aan de keukentafel. Spanning in gezinnen. Ouderen thuis en in 
zorginstellingen in afzondering. Jongeren met psychische problemen. En... Nou ja, vult u maar 
aan..  
Maakt onrustig 
Laten we eerlijk zijn, we maken inderdaad wel een onrustige tijd mee. Verre van leuk. Echt 
zorgelijk. Dat maakt onrustig. En hoe moeten we nou verder? We kunnen alles volhangen met 
lichtjes, buiten en binnen. Dat gebeurt dan ook. De angst weggestopt achter lampjes. Maar als je 
naar het Acht Uur Journaal kijkt, komt dat gevoel toch weer boven… Wat zouden we er graag van 
verlost zijn...! 
Einde der tijden of valt het wel mee? 
Is dit het nu, het einde der tijden? Alles afgelopen? Knetterend vuur? De wereld ten onder? 
Angstaanjagend. Het is wat door sommige mensen zo wordt beleefd. En door sommige groepen 
wordt beweerd. De wereld, ook dichtbij, ziet er dreigend uit en gelet op de onrust, kan ik me wel 
voorstellen dat mensen het denken. Dat is overigens niks nieuws. Al eeuwen wordt het 
geroepen. Telkens als de tijden slecht zijn, slecht voor heel de wereld en ook voor het Volk van 
God, de geloofsgemeenschap, dan klinken die geluiden: einde der tijden. Dus bezorgd zijn is 
goed, maar angstig zijn niet. Laat u niet bang maken door allerlei complottheorieën en eindtijd-
dreigementen, al klinken ze nog zo overtuigend en vroom.  
Waar gaat het echt om? 
We vieren het hoogtepunt en de definitieve vervulling van wat God altijd had beloofd. Eind aan 
een tijd van afwachten en onzekerheid. Begin van een nieuwe tijd. Toen en nu. Daarom zijn we 
ooit 2021 jaar geleden opnieuw gaan tellen. En we vieren het nog steeds, wereldwijd. Kerstmis 
een begin. God heeft Zijn wijsheid gegeven in de H. Schrift, en is levend geworden in een mens 
die ook God is, Christus. Christus, eenmaal volwassen, heeft het laten zien. In Hem heeft het 
zichtbaar handen en voeten gekregen en een mond, een kracht die mensen beter maakt en bij 
elkaar brengt. Hoe? Dat is engelenwerk, vertelt het verhaal, zo bijzonder: Door de 
overschaduwing van Maria met de H. Geest. In haar kwam het geheim. Wat betekent dat? Maria 
is het beeld van de Kerk, door de eeuwen heen, beeld van de gemeenschap van mensen die 
openstaan voor die Wijsheid van alzo hoge en alzo ver, van mensen die er hier en nu werk van 
maken! In ons wordt het geboren en mag het groeien. Wij die zeggen te geloven in Christus zijn 
drager van Gods wijsheid en wij mogen dat laten zien in de wereld. Wij, als gemeenschap op de 
eerste plaats en ieder van ons apart, mogen uitgroeien tot teken, beeld, voorbeeld van wat God 
heeft bedoeld. Kerstmis is het begin. 
En nu, juist nu, weer: Kerstmis! 
Zouden juist nu niet heel veel mensen ernaar verlangen om vrij te zijn van onrust en 
onzekerheid? Verlangen juist nu niet veel mensen naar perspectief, positiviteit, en lichtpunten. 
En misschien hoort u ook wel bij die mensen. Ik in ieder geval wel. In Christus trekt God zelf de 
aandacht. Door Kerstmis wordt onze blik naar Hem getrokken. Wat zou het mooi zijn wanneer 
velen in de onzekerheid van onze tijd voor Hem weer oog zouden krijgen. Dat bij velen de 
waarde van God en zijn gemeenschap, de waarde van hernieuwd vertrouwen in Hem, zal 
worden ontdekt of herontdekt. En verdiept. Kerstmis, op hoop van zegen voor U, voor onze 
gemeenschap en voor de wereld. Of om het met klassieke woorden te zeggen: Zalig Kerstmis en 
alle goeds voor 2022.  
Pastoraal team, parochie De Bron. 
  



Kerstmis St. Dionysiusparochie Putte 2021 
25 dec. Om 9u30 Woord en Communiedienst in het teken van Kerstmis 
voorganger past. werker Piet de Meijer 
Intentie voor Jo van Beeck-van Bruggen, John van Rijen ,Ter ere van OLV van 
Altijddurende bijstand 
Collecte voor de Adventsactie. 
GEZONDE START VOOR MOEDER EN KIND 
Net als andere jaren wordt in de Advent een campagne gevoerd dit jaar in het 
teken van moeder en kind rondom de zwangerschap. 
Nog altijd halen jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun 5de verjaardag niet 
door het ontbreken van medicatie b.v bij malaria of een goede behandeling bij 
diarree.  Er overlijdt wereldwijd ieder twee minuten een vrouw in het kraambed 
door gebrek aan medische zorg. De adventsactie steunt dit jaar projecten die 
zich richten op goede en bereikbare zorg voor moeder en kind tijdens de 
zwangerschap en de periode er na.Wij bevelen deze actie bijzonder bij u aan. 
Alvast dank voor uw gaven. 
 
Er is een speciaal boekje voor Kerstmis gemaakt met achterop een kerstwens 
dit mag u meenemen naar huis. 
 
9 Jan. 11 UUR  Woord en Communieviering voorganger diaken Keetelaar 
Intentie voor Corrie Guns-van Agtmaal en Ter ere van OLV van Altijddurende 
bijstand 
Als dankjewel voor Joep van der Pas die meer dan 30 jaar als vrijwilliger 
werkzaam geweest is in onze parochie. 
Als corona het toelaat willen we graag samen met ieder die het wil onder het 
genot van koffie of thee afscheid nemen van Joep die ruim 30 jaar als zeer 
toegewijd vrijwilliger werkzaam geweest is in onze parochie, voor en achter 
de schermen. 
 
22 januari is er om 19.00 uur een viering nadere mededelingen volgen zodra 
alles rond is met voorgangers en tijden. 
 
KIJK OP: WWW.SAMENKERK.NL daar staat ook alles op wat actueel is zeker in 
deze onzekere tijd met CORONA. 
We moeten nog altijd behoedzaam zijn, afstand houden, mondmasker voor, 
veelvuldig handen wassen en ontsmetten.  
 
 
 
 


