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Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor:
Kerstvieringen
Op bladzijde 2 vind je de vieringen voor  
kinderen.
KinderKerk in de Willibrorduskerk op

zondag 25 december 16.00 uur
zaterdag 7 januari, 4 februari en  
4 maart om 16.00 uur

Eerste H. Communie
Hilvarenbeek: 14 mei, 11.00 uur
Diessen: 21 mei, 9.30 uur
18 januari: informatieavond voor de ouders

Informatie over de voorbereiding vind je op de website 
bij Vieringen, Bijzondere vieringen. 
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‘We wensen…’
Bij een verjaardag, een geboorte of een trouwerij 
sturen we vaak een kaartje om ‘Geluk’ te wensen.  
Bij ziekte of ander vervelend nieuws schrijven we 
‘Beterschap’ of ‘Sterkte’. Met Kerstmis en Nieuwjaar 
luidt de tekst ‘Fijne feestdagen’ en ‘Het beste voor het 
nieuwe jaar’. We hebben zoveel te wensen, voor onszelf, 
voor anderen en misschien ook wel voor God. 

Op de website bij Jeugd, Nieuws vind je een kaart met 
het gedicht We wensen. Als je deze kaart print, kun je 

op de achterkant jouw 
wens schrijven.  

Kleur of versier de 
kaart en maak er een 
mooi lint aan. Ben je 
voor een kerstviering 
of een bezoek aan de 
kerststal in de kerk? 
Hang je kaart dan bij de 
kerststal. 

Fabiënne van Spreuwel zit in groep 5/6 van het Starre
bos. In april heeft ze met 44 andere kinderen haar 
Eerste H. Communie gedaan. Ze vertelt dat ze bij de 
voorbereiding de speurtocht in de kerk heel leuk vond.  
In groepjes zochten en vonden ze allerlei voorwerpen die 
ze noteerden op een blaadje. 
Ook moest ze op een briefje schrijven wat ze ooit niet 
goed gedaan had, iets waarmee ze in de knoop had 
gezeten en waarvan ze echt spijt had. Het briefje ging 
in een vaas met water en kijk: de inkt loste op! Het was 
haar vergeven! Daarom mocht ze één knoop uit een 
touw vol knopen halen. Fabiënne maakte daarna een 
nieuwe start door een bloem in het water te zetten: ze 
zou proberen het de volgende keer beter te doen.

Fabiënne in de kerk
Samen met haar ouders, die zich ook echt bij de kerk 
betrokken voelen, gaat ze een keer per maand naar een 
viering, die met het koor Luciani. Vaak mag Fabiënne 
dan ook nog ome Gust helpen met het klaarmaken van 
de altaartafel. 
Misdienaar worden lijkt haar wel leuk. “Dan kun je ten
minste wat doen,” zegt ze, ”en hoef je niet alleen maar 
stil te zitten.” Ja, alleen maar kijken en stilzitten is 
natuurlijk niet zo leuk.
Zingen kan ze niet zo goed, vindt ze. Toch zou ze best 
bij een koortje willen. Niet elke zondag maar bijvoorbeeld 
met kerst of volgend jaar met de viering van de Eerste 
H. Communie.

Kerstmis
Voor haar is Kerstmis een van die speciale dagen in 
het jaar. Samen met oma en nog andere mensen mag 
ze het kerstkindje dan naar die mooie kerststal op 
de Vrijthof brengen. Die heeft opa Jack van Hees nog 
gemaakt, heel lang geleden. Misschien kan ze dan ook 
al wel in het kinderkoortje meezingen. Dat zou wel heel 
leuk zijn. 

Fabiënne van Spreuwel 

 
van ons junior
EenEen

Kerstquiz op de website
Wat weet jij van het kerstverhaal uit Lucas 2? Als je de quiz op de website maakt, kom je erachter.  
Bij Jeugd, Nieuws vind je een kinderversie van het verhaal. Nog op de basisschool? Mail de oplossing dan 
vóór 7 januari naar info@h-norbertus.nl. Zo maak je kans op een prijsje. 



R.K. Parochie H. Norbertus Alles Kidz
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Kerstverhaal om (voor) te lezen
Het was koud, die kerstnacht. Een ijzige wind joeg de 
sneeuw op en de mensen haastten zich naar huis, naar 
de warmte van het vuur in de haard. Nog maar één 
man liep  zijn rug gebogen  door de verlichte straten. 
Waarheen? Hij wist het niet. Niemand wachtte op 
hem. Riton had geen familie en geen thuis. Zonder om 
zich heen te kijken vervolgde hij zijn weg, zachtjes voor 
zich uit fluitend. De sneeuwvlokken bleven in zijn baard 
hangen. 

Hondje
Toch was hij in die ijzige 
nacht niet alleen...  
Een hondje liep achter 
hem aan, met om zijn 
nek een halsband met 
een ster. Waar kwam het 
vandaan? Toen Riton het 
hondje zag, begonnen zijn 
ogen te stralen. “Ben je 
verdwaald? Dan kunnen 
we beter bij elkaar blijven.”  
 
De hond keek hem aan. Beschut onder de takken van 
een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn 
rugzak, dat hij in tweeën sneed. “Hier!” zei hij met een 
glimlach. “Het is een mager maaltje voor een avond als 
deze, maar meer heb ik niet.” Omdat het Kerstmis was, 
vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had 
gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. 
Steeds luider en kouder. “Kom”, zei Riton. Hij zette de 
kraag van zijn versleten winterjas op. “Laten we schui
len in die hut.” 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. 

Tovenaar
Toen klonk er opeens een stem: “Schrik niet en luister.  
Ik ben geen hond maar een tovenaar.” “Jij? Een tove
naar?” zei de oude man verbaasd.  
“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat 
ik degene die goed voor me is, wil belonen”, zei de 
 tovenaar. “En jij bent de enige die goed voor me is. Om 
je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me 
wat die wens is.”  
“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton, 
“maar ik heb altijd al een hond gewild.”  
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste 
wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van 
de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn bestaan 
als tovenaar op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de 
hut om verder te trekken. En zijn vriend de hond volgde 
hem. 

Het Onze Vader anders
Het Onze Vader bidden we bij iedere viering. Veel mensen 
bidden het ook thuis, voor of na het eten. De tekst is 
sinds kort een beetje anders. Kijk hieronder voor de 
nieuwe tekst. Op de website staat uitgelegd wat de 
woorden van het Onze Vader betekenen.  
Zie bij Jeugd, Nieuws.
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Gedicht voor alle (kerst)kinderen

Eigen wijs
Ben jij anders dan een ander?
Ja, natuurlijk, jij bent jij,
want je bent apart geschapen
uit een ander hoopje klei.

Kijk gerust eens in de spiegel
naar het kunstwerk dat je bent:
jouw gezicht, jouw lijf en leden,
jouw karakter, jouw talent.

Zie je wel, je bent een wonder,
niets aan jou is saai en grijs!
Wees maar jij en blijf bijzonder,
zing gewoon je eigen wijs!

MdJ   (Uit: Geloven thuis)

Bijzondere reis
Eline Drinkenburg uit 
 Hilvarenbeek is vorige 
maand met honderd 
andere middelbare 
scholieren naar Rome 
geweest, waar ze de paus 
ontmoet heeft. Wil je 
meer weten over deze 
bijzondere reis? Op de 
 website bij Jeugd, Nieuws 
lees je Elines verhaal en 
kun je de foto’s bekijken.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.




