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zondag 5 december
2de adventszondag c
Ga nieuwe wegen.

maandag 6 december
Sint-Nicolaas
Elk kind is de moeite waard.

zondag 12 december
3de adventszondag c
Spreken vanuit je hart.

zondag 19 december
4de adventszondag c
Kleine mensen maakt Hij groot.

zaterdag 25 december
Kerstmis
Welkom in deze wereld.

zondag 26 december
Feest Heilige Familie
Een warme thuis hebben.

zaterdag 1 januari
Nieuwjaar • Een nieuwe start
met nieuwe kansen.

zondag 2 januari
Feest van de Openbaring
Gekomen voor elke mens op aarde.

zondag 9 januari
Doopsel van Jezus
Ik ben Hem steeds nabij.      

zondag 16 januari
2de zondag c
Ik zorg voor jullie allen.

zondag 23 januari
3de zondag c
Laat horen en zien wie je bent.

zondag 30 januari
4de zondag c
Niet alleen voor eigen volk.

naambekendheid - vignetten

Advent is geen spurt
maar een wandeling

naar Kerstmis

Halloween is nog maar voorbij
En Sinterklaas moet zich haasten 
om niet verdrongen te worden
door kerstbomen en kerstcadeaus.
Het kan niet rap genoeg gaan.
De periode voor Kerst en eindejaar
wordt meer en meer een sprint
die vroeger en vroeger begint.
Kunnen we van die spurt
niet een wandeling maken?
 

Zou er zo tijd vrij komen om  de 
advent,
- de vier weken voorbereiding -
op Kerstmis intenser te bleven?
 

Zouden we dan tijd vrij kunnen 
maken om los van alle drukte
naar Kerstmis toe te groeien? 

Het ritme van de wandeling
geeft aan de advent dan de kans
om samen meer mens te worden.
Het ritme van de wandeling
geeft ons de kans tijd vrij maken 
voor nieuwe vriendschappen
met mensen die we wat vergeten 
waren.
Het ritme van de wandeling
maakt tijd voor stilte momenten
die ons de zin van het leven laten 
ervaren.
Het ritme van de wandeling
opent de ogen voor mensen aan 
de rand die geen normale Kerst 
kunnen vieren.
Het ritme van de wandeling
nodigt uit om Kerstmis in huis te 
brengen met het verhaal waarmee 
het allemaal begon.
 

Ja, op het ritme van de wandeling
naar Kerstmis toegroeien 
zal zorgen dat we niet uitgeput en 
ademloos Zijn feest mogen vieren.

 
Antoon Vandeputte


