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Zalig Kerstmis en een gezegend 2020! 

Naar goede gewoonte, bij gelegenheid van het geboortefeest van Christus en het begin van het nieuwe 
jaar, wens ik u en allen die u lief zijn, alle zegen toe die God maar geven kan. Want ik ben ervan 
overtuigd dat wij zonder die zegen, slechts weinig kunnen of tot stand zullen brengen. Waar zouden 
we de kracht vandaan halen, als we die niet van Hem kregen?  Daarom van harte: Gods zegen!

 Kasteel d ’Ursel te Hingene

Sint Pieterskerk te Puurs

Kerstmis is een zegen omdat het 
mensen tot besef laat komen, dat 
ze er niet alleen voor staan. 

In  Jezus  i s  God  ons  nab i j 
gekomen op de meest tastbare en  
unieke  wijze.  Hij  werd  één  van 
ons. Hij werd mens, zoals wij…

Wat opvalt bij het kijken naar de kerststal thuis of in de kerk, 
is de grote verscheidenheid aan mensen die daar te zien zijn. 
Van heinde en ver gekomen, staan ze met z’n allen rondom 
het pasgeboren Kind. Het zijn  mensen met een verschillende 
achtergrond, met een eigen taal of cultuur, hoogopgeleid of 
geschoold  door  de  ervaringen  van  het  leven… Elk  van  die 
mensen heeft een eigen verhaal! Zonder woorden vertrouwen 
ze alles wat hen bezighoudt aan Jezus toe. Met Jezus spreken 
doe je van hart tot Hart…
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Sinds juli 

Er is sinds juli van dit jaar veel 
gebeurd in mijn leven. De 
terugkeer naar Vlaanderen was 
e e n w e l b e w u s t e k e u z e ,  
ingegeven door een verlangen 
dat altijd in mij heeft geleefd. 
Geboortegrond trekt mensen 
aan, zo ook mij. Ondertussen 
woon ik sinds september in 
Hingene, een deelgemeente 
van Bornem.  Het is hier goed 
wonen aan de rand van het 
park van het kasteel d’Ursel. 
Klein-Brabant is een unieke 
plek, met een prachtige natuur, 
gelegen aan de oevers van de 
Schelde. Elke dag weer is er bij 
mij verwondering om zoveel 
moois! 

Aan de slag 

Kardinaal De Kesel benoemde 
mij in de pastorale zone Puurs 
en de pastorale zone Bornem/
Sint-Amands. Samen met heel 
veel super-gemotiveerde 
mensen mag ik zorg dragen 
voor de pastoraal in dit toch 
wel grote en uitgestrekte 
gebied, dat deel uit maakt van 
het aartsbisdom Mechelen-
Brussel en gelegen is in de 
provincie Antwerpen. Een hele 
uitdaging om daar present te 
zijn bij lief en leed, en in 
geloof, hoop en liefde! 
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Zicht op de Schelde, 

vooraan de kerk van Mariekerke, in de verte ligt Sint-Amands

In het donker en de stilte van de nacht, rondom het licht van 
een olielamp of een vuurtje, zullen ze in die stal van Betlehem 
aan elkaar verteld hebben hoe ze daar gekomen zijn. Hoe zij, 
door het Licht geraakt, op zoek gingen naar wie het duister in 
hun  leven,  het  verdriet  en  de  pijn,  de  eenzaamheid  of  de 
gevoelens van schuld en onmacht, zou kunnen wegnemen…

Daar  hebben  ze  Iemand  ontmoet  en  gevonden  die  hen 
begrijpt,  die  aan  hun  kant  staat  en  met  hen  meeleeft.  Zo 
hebben ze kunnen zien en ervaren dat ze er niet alleen voor 
staan.  Hun  zorgen  zijn  blijkbaar  ook  de  zorgen  van  vele 
anderen. 

Geschenken  voor  het  Kind  werden  te  voorschijn  gehaald. 
Terwijl  de  gulle  gevers  zelf  het  grootste  geschenk van  hun 
leven  mochten  ontvangen;   namelijk  de  liefde  en  de 
solidariteit van andere mensen én van God. 

Kerstmis vieren is beseffen dat je er nooit alleen voor staat.   
God heeft ons die belofte gedaan toen Hij de naam van zijn 
Zoon bekend maakte. Immanuël betekent God-met-ons!  Dát 
ervaren  is  een  zegen,  die  we  elkaar  toewensen  en  bidden 
wanneer we zeggen: 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Het Thomas Orgel (2013) 

Onze-Lieve-Vrouw- 

en Sint-Leodegariuskerk 

te Bornem 
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Sorry en Dankjewel 

Bewust heb ik de afgelopen 
maanden de tijd genomen om 
mezelf los te maken van en 
opnieuw te binden aan… Dat 
vraagt een zekere afstand, is 
zeker niet makkelijk, maar moet 
wel gebeuren… Indien iemand 
daardoor het gevoel gekregen 
heeft, in de steek gelaten te 
worden of gekwetst te zijn, mijn 
oprechte excuses daarvoor. 

Dankbaarheid vervult mijn hart 
telkens als ik denk aan alle 
kansen die mij gegeven zijn. Wat 
geweest is, was goed, en zal altijd 
goed blijven! Wat nu is, is ook 
goed, en hopelijk mag dit zo 
blijven! Bij tegenslag, verdriet of 
moeilijkheden waren en zijn er 
steeds mensen die een handje 
toesteken, een schouderklopje 
geven, of met goede raad en wijs 
advies voorthelpen. Heel veel 
dank daarvoor! 

Een extra dankjewel aan allen die 
mij hielpen bij het verhuizen, het 
in- en uitpakken, poetsen en 
opknappen van de pastorie.  
Dankzij jullie allemaal, heb ik 
weer een thuis gevonden waar 
het goed leven en werken is.  

Kortom, het gaat mij goed, 

Gods zegen,    

Steven Barberien, pr. 


