Kid krant
Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel
Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen
Kalender
Ieder jaar kijken we uit naar het eind van het jaar. Mooie feesten sluiten
het jaar af. Om te beginnen met 6 december het Sinterklaasfeest. Nog
geen drie weken later is het Kerstmis, we vieren dan de geboorte van
Jezus. Nog een week later zijn we weer samen om Nieuwjaar te vieren.
Het is een drukke maand met het maken van surprises, inkopen doen en
visite uitnodigen. Iedereen bereid zich voor op deze mooie maand.
Thuis worden de kerstboom en kerststal gezet. In de straten zie je overal
kerstverlichting verschijnen. Op de scholen waren ze nog maar net
begonnen met het knutselen voor Kerstmis en plannen gemaakt voor de
kerstviering in de laatste weken voor de kerstvakantie.
En dan plotseling komt het bericht vanuit de regering dat de scholen een
week eerder dicht gaan wegens het coronavirus. Alles lijkt verloren te
gaan. Voor het tweede jaar geen gezamenlijke voorbereidingen op het
Kerstfeest en afsluiting van het jaar met je klasgenoten.
De kinderen zijn teleurgesteld en ouders doen hun best om goede
opvang voor de kinderen te regelen.
De maatregelen rondom het coronavirus maakten alles onzeker.
Maar dit jaar zijn wij in onze Parochie H. Willibrord erop
voorbereid.
We zijn tijdig begonnen met een enthousiaste groep ouders
plannen te maken hoe we óók in coronatijd Kerstmis kunnen
vieren.
In deze Kidskrant lees je hier meer over!

Activiteiten vanaf januari
Het is nog onduidelijk welke
activiteiten door kunnen gaan.
We houden iedereen op de
hoogte.
Mededeling
Op dit moment mogen er
ongeacht de grootte van de
kerk max. 50 kerkgangers
plaatsnemen.
U dient vooraf te reserveren
Voor informatie vieringen zie:
www.parochiewillibrord.nl
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Advent tijdens de coronapandemie
Kerstmis vieren 2021
Kerst in de kerk
Maak je eigen Kerststal
Kerststal

Wij wensen jullie veel lees- en knutselplezier!
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Wij volgen de regels van het
RIVM: mondkapjes dragen is
verplicht

Advent tijdens de coronapandemie.
Wat een Advent dit jaar.
Geen grote kerstmarkten, evenementen en geen gezellige glühweinavonden
met vrienden in de horeca.
In plaats daarvan korte, donkere dagen, kale bomen, een wazige sfeer.
Wanneer er bijzonder mooie evenementen op komst zijn, kijken we ernaar uit en kunnen we bijna niet
wachten tot het zover is.
Dat is ook het geval in deze speciale weken in de winter: In de Advent – de voorbereidingsperiode voor
Kerstmis.
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus.
Advent ontleent zijn naam aan het Latijnse woord adventus, wat “aankomst” betekent.
In onze Parochie H. Willibrord staan twee grote adventskalenders in de
voorportalen van de kerken St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
en de St. Jan de Doper aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel. De voorportalen
van deze kerken zijn elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.
In elke adventskalender zitten 24 luikjes. Tijdens de Advent is er iedere dag
een nieuw luikje geopend. Naast de kalender staat ook nog een
kaartenbak met uitleg van de plaatjes, opdrachten voor kinderen en
recepten. Door middel van de plaatjes en teksten wordt men aan het
denken gezet. De kaartjes mogen mee naar huis worden genomen.
Laat je verrassen door wat erop staat!
Ben je jong, oud, eenzaam, druk met je carrière,
wel of niet gelovig, we hebben aan iedereen gedacht.
Omdat we midden in de lockdown zitten laten we de adventskalender nog even
staan. Een mooie tip in de kerstvakantie: loop eens tijdens een wandeling naar
de kerk en laat je inspireren door de adventskalender.
We zijn blij verrast dat er zoveel mensen naar de kerk zijn gekomen.
Voor de werkgroep een reden om volgend jaar hiermee door te gaan.

Als u wilt, kunt u in het boekje dat op de tafel ligt, uw reactie achterlaten.
Mist u iets in de adventskalender?
Schrijf dit in het boekje en laat je verrassen volgend jaar!
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Kerstmis vieren 2021
Terwijl de lichtjes buiten branden en de winter nu echt is aangebroken, is het bijna zover:
Kerstmis, feest van licht en hoop! Helaas ontkomen we ook dit jaar niet aan beperkende maatregelen door de
coronapandemie. Ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen er maximaal 50 personen reserveren.
De viering op Kerstavond is alleen ONLINE te volgen.
Eerste Kerstdag is de St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en de St. Jan te Kaatsheuvel al volgeboekt.
Er is nog beperkt plaats in de HH. Martelaren te Kaatsheuvel en H. Joachim te De Moer.
Maar gelukkig hoef je geen viering te missen. Je kunt de vieringen online volgen via de
website van de parochie: www.parochiewillibrord.nl
of via Facebook: www.facebook.com/HeiligeWillibrord
Op Kerstavond online te volgen op vrijdag 24 december vanaf 19.00 uur.
Eerste kerstdag online te volgen op zaterdag 25 december vanaf 9.30 uur.
Tweede Kerstdag online te volgen op 26 december vanaf 9.30 uur.
Ook de gebruikelijke kinderkerstvieringen gaan niet door. Vorig jaar hebben we met kinderen uit de gehele
parochie een geweldige mooie film gemaakt.
Vlogs, live-muziek en kerstspel geheel dóór en vóór kinderen. Wat zijn we trots op ze!
Maar liefst 46 kinderen uit onze parochie hebben aan deze film meegewerkt. Ieder met zijn eigen talenten.
Wat fijn dat de ouders van de kinderen dit jaar toestemming hebben gegeven om deze mooie kerstfilm te
mogen uitzenden. Hartelijk dank daarvoor.
De kerstfilm is te zien vanaf vrijdag 24 december tot en met donderdag 6 januari.
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Kerst in de kerk
Het is een prachtige tijd om eens in de kerk naar een kerststal te komen kijken.
Sowieso is de kerk van Loon op Zand een prachtig oud gebouw waaraan al vanaf de
14e eeuw tot en met de 20e eeuw werd gebouwd. Al heel wat Kerstmissen heeft de kerk
meegemaakt. Meer dan 700 jaar lang.
Misschien ga je naar Kaatsheuvel. De Sint Jan is weliswaar van
latere datum, maar ook hier is een kerststal.
3
En dan zijn we opeens bijna in 2022. Kerstmis wordt nog steeds
gevierd. Weliswaar in een andere vorm en op een andere manier.
Dit jaar zal wegens de coronapandemie maar een beperkt aantal
mensen in de kerk de eucharistie vieren.
Er zal veel online uitgezonden worden.
De kerk is er echter nog steeds voor je.
Daarom kun je op 25 en 26 december, ná de eucharistievieringen,
tot 16.00 uur de kerk bezoeken en de kerststal bezichtigen.
Er is een route uitgezet zodat je met de kinderen het kerstverhaal
kunt lezen en bezichtigen. Uiteindelijk kom je bij de grote kerststal uit.
Let wel op de coronaregels: houd alsjeblieft 1,5 meter afstand
en draag een mondkapje.

Maak je eigen kerststal
Wat is leuker dan je eigen kerststal creëren? Dat kan nu!
Op de eerst zondag van de Advent zijn we gestart met een actie.
Iedere week kon je een deel van de kerststal ophalen bij de kerk.
Vele kinderen en ook volwassenen hebben hier gehoor aan
gegeven.
We hebben inmiddels 200 kerststalbouwpakketten uitgedeeld.
We gaan hier een leuke actie van maken.
Ook jullie kunnen nog meedoen.
Print de kerststal op de volgende bladzijde uit op dik papier.
Kleur de afbeeldingen mooi in en knip ze uit.
Zet de kerststal in elkaar en zet deze voor de raam.
Maak hier een foto van en stuur je foto naar:
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Wie weet word jij beloond met een leuke verrassing.
Ook de ouderen mogen meedoen.
Help je mee om in deze coronatijd de wereld een beetje mooier
te maken?

We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022!
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