
U hebt de Toren in handen maar ook deze versie is al weer gedeeltelijk achterhaald. 

We hebben gisteren na wikken en wegen besloten -anders dan vermeld- onze kerk gedurende de 

kerstdagen gesloten te houden. Er is ook geen kerststal opgebouwd. De opgehaalde kerstboom zetten 

we op in de kerk en deze waakt in de komende tijd op de plaats waar we juist in deze tijd graag willen 

komen.   

Hoe jammer ook, vanuit de zorg voor elkaar en vanuit het oogpunt van solidariteit vonden we het de 

beste beslissing.  Deze beslissing en alle andere die er mee samenhangen mogen en hoeven er niet toe 

te leiden dat we ons afsluiten. Solidariteit is ook aandacht voor mensen in de schaduw van de 

coronatijd. We kunnen nog steeds vele goede dingen doen.  

 

We hadden voor de bezoekers van de kerk een flyer in gedachten met de kaften van de boekjes voor de 

kerstvieringen, die al gedrukt waren. Daar zouden we hebben opgezet:   

 

Kerstmis 2020 

Anders dan anders.  

maar ook een kans. 

Er zijn vele wegen afgesloten maar ook mooie open. 

U bent immers op een plaats  

waar vele eeuwen mensen kwamen, 

bij de kerststal in deze kerk. 

 

Mensen  die uitkeken naar de blijde boodschap bij de geboorte van dat kind    

Zij hoorden de engelen zingen:  “Vrede op aarde voor mensen van goede wil”. 

En “Gloria in Excelsis Deo“. 

Ze hoorden misschien allemaal iets anders  

maar luisterden naar de stem in hun binnenste, naar de stem van het kind.  

Ze dachten misschien even …. 

en gingen anders terug of verder…  

misschien wijzer en met meer vertrouwen,   

net als de Wijzen uit het Oosten  

die het kind wisten te vinden  

dankzij een ster die de weg wees. 

En die knielden en bogen om het kind te zien.   

   

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest toe,  

en het licht van een ster bij het zoeken van een goede weg, 

die misschien anders maar wél open is.   

 

Geloofsgemeenschap Linden 

 

Tot slot: 

Naast alle uitzendingen op de TV is er ook de mogelijkheid de vieringen van Kerstmis (en ook daarna) 

in de Martinuskerk via livestream te volgen via de website van de parochie: www.martinuscuijk.nl 

De vieringen die uitgezonden worden zijn: 

Kerstavond          19 uur gezinsviering     21 uur nachtmis; 

Eerste Kerstdag    9 uur dageraadsmis,   11 uur dagmis 

 

En het zou mooi zijn als er vanuit de geloofsgemeenschap Linden toch bijdragen zouden komen voor 

de Kerstactie het Leger des Heils (  NL72 RABO 0707 0701 71 tnv Leger des Heils). 

http://www.martinuscuijk.nl/

