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WOORDJE VAN DE PROOST
december
Het is weer december, het was pas Nieuwjaar
geweest. Vanmiddag was ik in de stad en de
etalages zijn al met kerstdecoratie versierd. In
de folders van de warenhuizen vind je
geschenkentips en de nieuwe trends van
kerstversieringen kun je volgen in je
tijdschrift.
Maar eer het zover is, komt er nog advent : de
tijd van de verwachting, de donkerste tijd van
het jaar en elke zondag op weg naar Kerstmis
steken we een extra kaarsje aan, een beetje
meer licht.
In december vieren de metaalarbeiders Sint
Elooi op 1 december. Vol verwachting klopt
het hart van de kinderen, als het heerlijk
avondje van 5 december er aan komt en zij
hun schoen zetten aan de schoorsteen. Want
op 6 december vieren we Sinterklaas. In
Zweden dragen op 13 december meisjes een
kroon van kaarsjes omdat ze dan Sint Lucia
vieren en dan is het Kerstmis. Na Kerstmis
vieren we Sint Stefanus, de eerste martelaar,
Johannes evangelist en apostel, de
onschuldige kinderen en Thomas Beckett,
bekend bij mensen die al eens in Canterbury
geweest zijn.
December, de mooiste maand, maar helaas
niet voor iedereen. Er zijn veel mensen, die
december verwensen en die niets liever willen
dat heel dat gedoe met glühwein,

kerstkalkoen en cadeautjes vlug voorbij zal
zijn. Misschien omdat zij niet kunnen

deelnemen aan de kerstsfeer, omdat ze ziek
zijn, omdat ze arm zijn, omdat ze vreemdeling
zijn, ja omdat ze pech hebben gehad…
Toch kunnen wij proberen ook voor hen een
beetje kerst te maken. De vrijwilligers in onze
parochie, van de verschillende organisaties
proberen op hun manier een beetje kerst te
brengen. Daartoe worden we opgeroepen als
christen, want Johannes roept als een stem in
de woestijn: bereid u voor om de komst van de
Heer, maak zijn paden recht… dat is de
betekenis van Advent.
Voor ieder van u een goede advent en een
zalig kerstfeest.

"Kwb en de vormelingen Sterzingen op 06 jan
2018
Beste mensen van de Groenenhoek.
Maak u klaar want we zijn weer daar.
De koningen en hun vormelingenschaar.
Wij komen weer liedjes zingen voorwaar
Tast maar diep in de buidel naar wat snoep of
poen
Want alles is voor het goede doel."
Bijeenkomen op 6jan 13u15 aan het lokaal Okra
naast de kerk
Einde voorzien rond 15u30 aan het
Parochiecentrum en daar
snoep verdelen en iets drinken. Daar kunnen ook
kinderen
afgehaald worden.

Onze jarigen van december
Lilian Machado Clabost 7 december
Rita Van Gansen 14 december

Mariette Alen 18 december
Kris Dugardyn 24 december
Herman De Groelard 25 december

Michelle Desenfans 15 december

Bierproefavond : en de winnaar is ...
Beste bierproever wil je weten welke tripel het hoogst heeft gescoord op de avond? Lees dan snel verder. De
Vicaris Tripel scoorde het best Hieronder het algemene klassement :
Vicaris tripel

57 punten

d'Oude Caert

55 punten

Brugge Tripel

45 punten

Broeder Jacob

45 punten

Zeezuiper

43 punten

Arend Tripel

42 punten.

Ter info voor jullie het smaakprofiel van de Vicaris Tripel. Willen jullie alles nog eens nalezen, dan kan je de
presentatie en foto’s op onze website : www.kwbberchem.be terugvinden.
Vriendelijke groeten.
Jef de Smet

Op zondag 10 december om 10u wordt Kristin Huybrechts in onze kerk
gezonden door onze bisschop Johan als pastorale werkster en
parochieassitente.
Wij nodigen iedereen van harte uit om deze bijzondere plechtigheid bij te
wonen.

SOEP OP DE STOEP
Wie vrijdag 15 december naar de markt komt kan een heerlijke kom soep proeven
aan het Parochiecentrum ten voordele van welzijnszorg. Je kunt ook soep
aankopen om mee naar huis te nemen.

Kerst bbq inschrijven in het Parochiecentrum
voor 10 december

