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Advent: oefenen in wachten.
Heel de wereld wacht met smart op het moment dat de inentingen tegen
het coronavirus zullen gaan beginnen.
Op vele manieren staat dit najaar in het teken van wachten;
wanneer gaan de restaurants weer open?
Wanneer zou het gewone leven weer kunnen beginnen?
Komende zondag begint de Advent: bij uitstek een periode van wachten.
Al houden we er niet van, wachten hoort wel bij ons geloven.
Denk maar eens aan alle verschillende soorten wakes die we hebben.
Tijdens het wachten 'moet ik zelf kleiner worden', zegt Johannes de Doper
en 'God moet groter worden in mij’.
We kunnen ook aan Maria denken.
Je kunt haar zondermeer onze moeder
en zuster in het wachtend geloven noemen.
Geloven dat ze al wachtende,
de Moeder van Jezus zal worden.
We kijken uit naar God die onder ons komt wonen.
Eigenlijk doen we dat gedurende heel ons leven.
Wat dat betreft is ons hele leven een adventsperiode.
We lezen in de psalmen: ‘voor kleine mensen is Hij bereikbaar.’
Voor mensen dus, die met niet al te veel pretenties in het leven staan.
Wij leefden in een wereld waarin we dachten, dat we alles zelf konden bepalen.
We weten nu, dat een klein virusdeeltje het hele leven in de war kan schoppen.
In de Advent staan we stil bij het wonder van het menselijk leven dat we zelf
niet in de hand hebben.Laten we de komende weken gebruiken om al wachtende
op betere tijden, ons te bezinnen op het geheim van het leven.
‘Adventskalender voor iedereen’ en Adventsboekje ‘Samen op weg naar kerstmis’
Beide zijn gemaakt om thuis bezig te kunnen gaan met de Advent. Het Adventsboekje
is speciaal gemaakt voor de kinderen. De ‘Adventskalender is voor iedereen’ is bedoeld
voor volwassenen, jongeren en kinderen. Beide zijn digitaal en/of op papier verspreid en in
elke kerk liggen enkele gedrukte exemplaren. Ze staan ook op de website. Klik op de
link: ‘Adventsboekje’Samen op weg …’’ en ‘Adventskalender voor iedereen’. Aan de
Adventskalender wordt op de site iedere dag tijdens de Advent een pagina toegevoegd.
Voedselbank
Net als andere jaren zamelen we ook in de komende Adventsperiode vanaf
28 november voedsel in voor de Voedselbank.

In de Bonifatius, de Dominicus, en in de kerken van Wytgaard en Wergea staat een
mand voor de spullen achter in de kerk.
In Wergea kunt u ook bij de plaatselijke supermarkt uw houdbare voedsel als melk,
pasta, rijst, koffie en thee en voedsel in pot of blik afgeven.
Omdat er maar weinig bezoekers in de vieringen kunnen komen, kunt u ook etenswaren
afgeven bij het Titus Brandsmahuis op de openingsuren van het secretariaat, op
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.30-11 uur.
We hopen dat velen van u iets weg willen geven zodat de Voedselbank mensen in
armoede juist in deze zware tijd kan blijven helpen. Alvast heel veel dank!
Adventsactie
Tijdens de Advent vraagt de VOM-groep uw aandacht voor de armste gezinnen in
Nicaragua. Gezinnen wordt geleerd om een moestuin aan te leggen en te bewerken,
zodat de kinderen genoeg vitamine krijgen. Ook op school is er een project om uit te
leggen wat gezonde voeding is. In alle eenvoud maakt dit project een groot verschil voor
een goed en gezond leven. Nu net een orkaan over het gebied is geraasd, is uw hulp
nog harder nodig. In het weekend van 12 en 13 december wordt in de kerk
gecollecteerd voor het project, alleen in Wergea op 6 december.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar reknr. NL 89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.
Adventsactie o.v.v. project Nicaragua.
DERTIG KERKGANGERS
Voor de Dominicuskerk en Bonifatiuskerk moeten parochianen reserveren.
Dit moet vóór vrijdagochtend 11.00 uur! Opgeven het liefst via de website:
www.sintvitusparochie.nl of eventueel telefonisch: 058 – 2120984 (maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur mogelijk).
Bij opgave wordt gevraagd naar uw naam, emailadres, telefoonnummer, postcode en
huisnummer.
Voor de vieringen in Wytgaard en Wergea/Warten hoeft niet gereserveerd te worden.
Hetzelfde geldt voor alle doordeweekse vieringen. Er kan daar bij de kerkdeur
gereserveerd worden door het noteren van naam en telefoonnummer.
Voor alle vieringen geldt het dringende advies om, zeker bij het in- en uitgaan van de
kerk, een mondkapje te dragen. Er mogen 30 mensen in de kerk meevieren.
Streaming
De vieringen op zaterdagavond in de Sint-Dominicuskerk om 19.00 uur zullen weer via
internet te volgen zijn. Kijk op ons YouTube-kanaal of als u later wilt kijken op
onlinevieringen
Wilt u bijdragen aan de collecte?
Stort dan een bedrag op rekeningnummer NL44 INGB 0004 5993 56 t.n.v.
Sint-Vitusparochie.
Met deze nieuwsbrief hopen we zoveel mogelijk parochianen te bereiken. U kunt daarbij
helpen door in uw omgeving te vragen of men de nieuwsbrief ontvangen heeft.
Zo niet, geef dit per email door aan het kerkelijk bureau, info@sintvitusparochie.nl
of per telefoon: 058-212 09 84.
Pastoor van der Wal, 058-2894090
Pastor Germa Kamsma-Kunst, 06-12804205
Pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682

