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KERST

De basis van de liturgische schikking voor Advent
en Kerst wordt gevormd door vier flessen. De flessen zijn
met elkaar verbonden door een open bamboe schaal. Voor
elke Adventszondag werd telkens één fles bekleed met natuurlijk materiaal. Elke week met iets anders: eerst dennentakken, dan berkenschors, vervolgens mos en stro. En
elke week werd er een brandende kaars in een fles geplaatst. Steeds lichter werd het totdat uiteindelijk op de
vierde Adventszondag alle vier flessen een brandende
kaars droegen.
En nu is het kerst…. De schaal rondom de 4 flessen is helemaal gevuld met witte bloemen. Overal schitteren er kleine
lampjes doorheen. Het Licht is doorgebroken! En voor de
vier flessen is een klein bamboeschaaltje geplaatst, symbool van het nieuwe begin waarover Johannes spreekt in
hoofdstuk 1: ‘In het begin was het woord en het woord was
bij God en het woord was God.’
Het Licht maakt blij.
Het nieuwe begin geeft hoop.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon,
onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen.

Tekens van licht aan de Speelhuislaan

Succesvolle Kerstkaartenactie voor een onbekende oudere
We hoopten met de Kerstkaartenactie op een volle brievenbus. Nu dat is gelukt! Het gemeenschappelijk initiatief van Bethlehemkern-Augustinusparochie en PKN-Lucaskerk leverde ruim 120 Kerstkaarten
op! Opnieuw werkten jong volwassenen van SpelendeReis met veel plezier met ons mee. Zij maakten
maar liefst 50 Kerstkaarten en hielpen mee met het verzendklaar maken. Het pastoraat van beide kerken bezorgden de kaarten vnl. bij bewoners van Vughterhage en Woonzorgcentrum Zuiderhout. De
zorgcentra verwelkomden deze lichtpuntjes die, hoe klein ook, voor vele ouderen een belangrijk gebaar is.Hartelijk dank voor uw medewerking!
Team Zichtbaarheid/Pastoraat Lucaskerk/Augustinusparochie

Alleen nog even stickeren

Alweer een stapeltje klaar

ONLINE KERSTQUIZ VOOR TIENERS:
Zelfgemaakte kerstwensen met engel….
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Klaar voor de brievenbus

