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AProPos 
 

Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder 

Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus 

Maassluis 
 

jaargang  26                          nummer 5                     december  2019 
 

Voorwoord 
 

Heeft u dat ook wel eens dat je van het een zo in het andere 
rolt? Het komt bij veel mensen  voor en dan vooral in de laatste 
maanden van het jaar. 
Laatste maanden?? Begin september, als de -R- in de maand 
komt, liggen de eerste peper- en kruidnoten in de schappen. 
Dan wordt er vaak gezegd: nu al? 
Maar ze worden wel gekocht, want je kunt er maar van 
genieten! En dan moeten Halloween, Black Friday en Crazy 
Monday nog komen. We zijn “doodgegooid” met reclames en 
uitnodigingen om deel te nemen aan en geen kansen te missen 
van die overgewaaide “feesten”. 
Vol verwachting hebben kleine mensen  uitgekeken naar hun 
kinderfeest, dat hier en daar ruw werd verstoord door grote 
mensen die elkaar “doodgooiden” met allerlei argumenten. 
En dan…….is het ineens 6 december. Alles met mijter en staf is 
ineens weg! 
De kerstbomenverkoop komt op gang en praktisch elke dag zie 
je de kerstverlichting en versiering in huizen groeien en zijn we 
bijna van de ene op de andere dag overgeschakeld naar het 
volgende feest. Geen winterfeest…maar kerstfeest! Want het 
gaat om het Christusfeest. 
Onze paus Franciscus heeft op 1 december jl. een mooie 
apostolische brief geschreven over het wonderbaarlijke teken 
van de kerststal. U kunt deze lezen op www.rkdocumenten.nl. 
Niks geen moeilijke leerstellingen en regeltjes maar meer een 

http://www.rkdocumenten.nl/
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uitnodiging om eens heel bewust te kijken naar de figuren van 
de kerststal. Zo doende kunnen we ons geloof, dat ons zo 
dierbaar is,  beleven en uitdragen, want het komt van binnenuit 
en je wordt er niet mee “doodgegooid”. 
In deze laatste AProPos lezen we over onze actie Kerkbalans 
2019 en kijken we uit naar 2020 met als thema: Geef voor God. 
Onze Sint-actie heeft een mooi resultaat geboekt en er wordt 
geschreven over pater Carlinhos en zijn werk in Noordoost 
Brazilië. 
In het begin vinden we een mooi gedicht van Aad Rieken. 
Een mooie kerstgedachte die niet al teveel moeite kost. 
Alles bij elkaar weer een paar mooie kleine momentjes met ons 
blad. 

De redactie wenst u allen een Zalig Kerstfeest 
en een Zalig Nieuwjaar. 
 

          
                                                                         

      Lief en leed 

 
Overleden 
 
Vrijdag 1 november is op 85-jarige leeftijd de heer Ton de Mooij 
overleden. 
Hij woonde aan de Zeemandreef. Zijn afscheidsdienst was op 
donderdag 7 november in de aula van crematorium De Dijk. 
 
Dinsdag 10 december is de heer Kees van den Akker 
overleden in de leeftijd van 85 jaar. Zijn uitvaart was zaterdag 
14 december in de Petrus en Pauluskerk. 
De heer Van den Akker is op de St. Barbara begraafplaats 
begraven. 
 
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte… 
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Als sterven dichtbij komt…… 
 

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
(vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor 
uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een 
luisterend oor, een open hart…… 

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefom-
geving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, 
ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de 
professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de 
coördinator, tel. 0651175006  of de website:www.vptz-nwn.nl 
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl 
 

Mededelingen Pastoraatgroep 
 

De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich onder 
meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen. 
Levende Adventtijd 
De plannen zijn uitgewerkt en er zal in elke week van de Advent 
een gelegenheid zijn om bij iemand thuis een gezellige 
ontmoeting te hebben. 
 
Omgaan met verlies 
De bijeenkomsten zijn gestart met een kleine groep van vier 
mensen. 
 
Week van Gebed 
Er zal deze keer geen voorganger vanuit onze kerk een actieve 
rol hebben in de oecumenische viering op 19 januari, maar om 
te laten zien dat wij wel betrokken zijn, zal er een lector van 
onze kerk zijn. 
Jos Cobben zal voorgaan in de gebedsdienst op zaterdagavond 
25 januari om 19.30 uur in onze kerk. 
 
Scholen 
Zowel de Dijck, als de Kardinaal Alfrinkschool willen dit jaar een 
kerstviering in onze kerk houden. 

mailto:info@vptz-nwn.nl
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Geloofsverdieping 
Het programma voor komend jaar vanuit Maassluis is ingevuld. 
 
25 Jaar parochie/deelgemeenschap 
Op 1 januari 2020 is het 25 jaar geleden dat de Andreas-
parochie en de Petrus en Paulusparochie zijn gefuseerd tot 
Andreas, Petrus en Paulusparochie. 
Hoewel we inmiddels als deelgemeenschap zijn opgegaan in 
parochie De Goede Herder willen we dit feit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. 
Samen met de beheercommissie wordt gekeken naar 
mogelijkheden om hier volgend jaar aandacht aan te besteden. 
 
Programma geloofsverdieping in onze deelgemeenschap 
 
Maandag 13 januari:  "Heiligen (…. enzo)".  
Presentatie en gespreksavond o.l.v. Lidwien Meijer 
Aanvang 19.30 uur in Maassluis. 
 
Maandag 10 februari:  "Waar is het ons om begonnen"?  
Gesprekavond met een inleiding door pastor Egging en  
aansluitend vertellen we ons eigen verhaal aan elkaar. 
Aanvang: 20.00 uur in Maassluis. 
 
Meer informatie vindt u in  KadW, editie Winter 2019/2020. 
 
Beheercommissie 
 
In 2020 is het precies 25 jaar geleden dat de Petrus en Paulus- 
parochie is samengegaan met de Andreasparochie. 
De Pastoraatgroep en de Beheercommissie willen dit niet 
zomaar voorbij laten gaan. 
Er zullen in dit jaar een aantal activiteiten worden 
georganiseerd om stil te staan bij deze gebeurtenis. 
Wij kerken in een markant gebouw. Dat staat op een mooie 
plaats. Om dit nog meer te accentueren is een groep 
vrijwilligers aan de slag gegaan. Zoals u gemerkt hebt wordt de 
voorkant van de kerk en met name de toren mooi uitgelicht. 
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Indien mogelijk wordt ook het plein verlicht. 
We mogen trots zijn op het feit dat wij in onze gemeenschap 
zoveel vrijwilligers hebben met verschillende talenten om onze 
deelgemeenschap goed te laten marcheren.  
Er zal ook gewerkt gaan worden aan de duurzaamheid van het 
gebouw. Als eerste zal de binnenverlichting worden aangepakt. 
 

Erik Havermans 
 

Stand van zaken Aktie Kerkbalans 2019 
 
Het motto van de Aktie Kerkbalans 2019 is “Geef voor je kerk”. 
De kerk is meer dan een gebouw, het is een gemeenschap van 
mensen rond die ene mens: Jezus. Het is een gemeenschap 
die Zijn boodschap van liefde wil uitstralen aan iedereen van 
goede wil. Het is een gemeenschap die activiteiten organiseert. 
In januari 2019 hebben 522 (2018: 544) mensen van onze 
deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie 
Kerkbalans. Het toegezegde bedrag was € 68.779 (2018: 
68.452). 
Inmiddels is tot en met november € 64.883 (2018: € 64.991) 
ontvangen. Dat is 94 % van het toegezegde bedrag. Hartelijk 
dank voor uw bijdrage! We zijn benieuwd of het beoogde 
bedrag van € 70.000 ook in 2019 wordt bereikt. Dat zou heel 
mooi zijn. 
Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat 
overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 ten 
name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. 
Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom. 
Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks 
een thermometer met de stand van de Aktie Kerkbalans op dat 
moment. U kunt de voortgang nu zelf volgen. 
 
                       Namens de Commissie Fondsenwerving, 
                       Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans 
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Actie Kerkbalans 2020: Geef voor God 
 
De (meer)waarde van de Kerk wordt zichtbaar waar mensen 
God ontmoeten tijdens inspirerende vieringen en omzien naar 
elkaar vanuit de liefde die wij van God ontvangen. Eigenlijk is 
de waarde van de Kerk niet in geld uit te drukken. Misschien is 
het juist daarom dat de actie Kerkbalans onmisbaar is voor de 
materiële voortgang van wat de Kerk en het geloof zo 
waardevol maakt. Het geloof dat we niet alleen voor onszelf 
mogen houden, maar waarvan we samen de dragers en 
verspreiders zijn.  
 
Zo raakt Kerkbalans ook aan onze roeping als christenen. 
Deelname aan de actie Kerkbalans is een gift aan de kerk als 
gemeenschap van gelovigen die geïnspireerd door het 
evangelie, daden van liefde doen. Door het kerkgebouw te 
bezoeken worden we gevoelig voor de liefde van God, waarna 
we die liefde naar buiten toe mogen uitdragen. Hoe groot of 
klein ook. Een gift aan de kerk is daarmee een gift aan God! U 
doet dit jaar toch ook mee?  
 
De actie Kerkbalans voor komend jaar gaat op 11 januari van 
start. Uw gift is meer dan welkom. De kerk krijgt geen subsidie. 
Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, 
missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u 
om de kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans.  
In de week van 13 januari 2020 ontvangt u de envelop met de 
AKB-formulieren. Door uw gift kunnen we samen van betekenis 
zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is 
welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen. 
 
                       Namens de Commissie Fondsenwerving, 
                       Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans 

 
 
 

 
 

https://kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee/
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Pater Carlinhos 
 
Kent u hem nog? Die pater uit Noord Oost Brazilië uit de stad 
Monteiro. Hij kwam in 2004 naar Nederland. Het doel van zijn 
verblijf hier was de Nederlandse cultuur en sponsors te leren 
kennen om in de toekomst het werk van pater Gabriël over te 
kunnen nemen. Carlinhos sprak geen woord Nederlands en ook 
geen Engels. In het begin communiceerde hij met handen en 
voeten en…door te zingen. Hij had een prachtige stem en was 
een ware artiest. Hij was slechts enkele weken in Maassluis 
toen aan hem gevraagd werd om tijdens de Pinkster-viering de 
overweging te doen. Een Braziliaanse vrouw zou vertalen. 
Wat deed Carlinhos…hij zong…hij zong gepassioneerd en 
eerbiedig, begeesterd en bezield. Zijn handen en houding 
bekrachtigden de woorden. Wij verstonden de tekst niet maar 
begrepen de essentie. Hij raakte de mensen en opende hun 
harten. Hij leerde snel en al gauw kon hij zich aardig redden in 
het Nederlands. Dat was mede te danken aan vele parochianen 
die met hem in gesprek gingen, die hem uitnodigden in hun 
huis, die hem meenamen naar bezienswaardigheden in 
Nederland. 
Hij verbaasde zich erover hoe goed alles georganiseerd was in 
Nederland. Met respect zag hij hoe ontzettend hard de mensen 
hier werken voor hun levensonderhoud. 
Hij vertelde over zijn werk in zijn parochie, over de droogte in 
het gebied waar hij leefde, over de grote armoede, over de 
diepe geloofsbeleving van de mensen en een gebrek aan 
kerkgebouwen om als gemeenschap samen te komen. 
In 2005 heeft onze, toen nog APP-parochie, met goedkeuring 
van de organisatie “Vastenactie” in de 40-dagentijd een eigen 
Vastenactie-project georganiseerd t.b.v. een kapel in een heel 
arme wijk van Monteiro. Het zou een multifunctioneel gebouw 
moeten worden waar naast kerkdiensten, catechese enz. ook 
maatschappelijke activiteiten konden plaatsvinden. 
Onze nieuwe kerk (tent) was toen in aanbouw…het thema van 
de actie werd “Wij een kerk, zij een kerk.” In 2006 werd 
nogmaals de Vastenactie voor de kapel bestemd. Nu voor het 
interieur. “Het gaat om de binnenkant” werd het thema. 
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De kapel “HH Petrus en Paulus” is gerealiseerd en wordt 
inderdaad gebruikt voor kerkdiensten, catechese en kerk- 
gerelateerde activiteiten. Het is een ontmoetingsplaats voor 
jong en oud. Er is kinderopvang, een consultatiebureau en er 
worden cursussen geven. Het is ook een uitdeelpunt voor 
voeding en kleding en…er is een oven ontwikkeld waar fruit- en 
groenten-afval gedroogd en vermalen wordt tot een 
voedingssupplement als aanvulling op de schaarse en 
eenzijdige voeding. Dat gebeurt allemaal in de Petrus en 
Paulus kapel. 
Pater Carlinhos is in augustus 2019 tot pastoor benoemd in een 
andere parochie in de stad Aroeiras met 20 000 inwoners. 
Het is een groot gebied met 1 hoofdkerk en 56 kleine gemeen-
schappen. Samen met een andere priester gaat hij deze 
“missie” aan.  
Met de opbrengst van de Sinterklaasactie wordt aan heel veel 
arme mensen/gezinnen voor een lange periode voedings-
middelen aangereikt. 
 
Pater Gabriël 
 
“Zelf gelukkig zijn, is anderen gelukkig maken” 
Een boerenzoon uit Schipluiden werd missionaris in Noordoost 
Brazilië. Als 22-jarige jongen voer hij per boot naar Brazilië. 
Daar voltooide hij zijn studie en werd priester gewijd op 2 
februari 1959. Pater Gabriël heeft zijn leven gewijd aan de zorg 
voor de arme medemens. 
Hij gaf onderwijs in de moraaltheologie onder bisschop dom 
Helder Camara, de kleine Braziliaanse man die wereldfaam 
verwierf door zijn strijd tegen het onrecht. Pater Gabriël heeft 
zich voor 100% ingezet om jonge mensen aan een toekomst te 
helpen. Dankzij zijn bemoeienissen hebben honderden mensen 
een opleiding kunnen volgen. Vooral jonge vrouwen, die anders 
weinig kansen kregen hielp hij aan opvang en onderwijs. 
Hij kreeg voor dat doel heel veel geld uit Nederland. 
Dankzij talloze giften konden meisjes studeren en hadden zij op 
die manier kans op een baan. Zijn doel was vooral de mensen 
een kans te geven om een beter bestaan op te bouwen. 
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Daarvoor heeft hij nogal eens wat kinderen van de straat 
geplukt. Toen Pater Gabriël pastoor was in Monteiro kreeg hij 
assistentie van kapelaan Carlinhos die zijn priesteropleiding 
had kunnen volgen door sponsoring uit Nederland.  
Pater Carlinhos was een jonge, ambitieuze en bezielde priester. 
Hij vroeg of hij t.z.t. Gabriël zijn “missie” zou kunnen 
overnemen. “Dat kan” zei pater Gabriël “maar dan moet je de 
Nederlandse cultuur en de sponsors leren kennen…” 
Pater Gabriël heeft meerdere weeshuizen gerealiseerd maar 
ook speciale opvanghuizen voor vrouwen die wel een kind 
hadden maar geen man. Daar werden de kinderen ’s morgens 
om 7 uur gebracht. De kleintjes werden gewassen, gevoed en 
van schone kleren voorzien. Indien nodig kregen zij medische 
verzorging. De moeders konden dan werken om hun brood op 
een goede manier te verdienen. Hij richtte ook een huis voor 
verslaafde vrouwen op waar zij konden afkicken en een vak 
leren zodat zij op een waardige manier konden gaan voorzien 
in hun levensbehoeften. 
Vele gezinnen heeft pater Gabriël kunnen helpen met het 
verbeteren van hun woon- en leefsituatie. Ook kapellen die voor 
multifunctionele doeleinden gebruikt konden worden werden 
gebouwd door middel van sponsoring uit Nederland. 
Zonder achterban had hij niets gekund.  
Pater Gabriël is altijd ontzettend dankbaar geweest voor de 
talrijke giften die hij ontving waarmee hij zoveel mooie dingen 
heeft kunnen doen. “De corruptie is enorm in Brazilië. 
De armen zijn kansloos. Maar de verlossing die Jezus kwam 
brengen is voor de hele wereld, dus de mensen moeten hier op 
aarde wel een menswaardig bestaan kunnen leiden,” was het 
devies van pater Gabriël en hij heeft er alles aan gedaan wat in 
zijn vermogen lag om dat te bewerkstelligen.  
Brazilianen noemen hem “een verlosser” 
Pater Gabriël is op 1 augustus 2019 op 86-jarige leeftijd in 
Brazilië overleden. Vele mensen in Brazilië en in Nederland 
hebben afscheid moeten nemen van een man met een groot 
hart, een man die indrukwekkende dingen gedaan heeft, een 
man die vóór zijn dood in Brazilië al heilig was. 

Ria Sosef 
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Dank aan onze vrijwilligers 
 
Nu het jaar ten einde loopt willen wij stil staan bij de 203 
vrijwilligers van onze deelgemeenschap.  
Zij houden de leden- en de vrijwilligersadministratie bij. 
Zij zorgen voor een goede communicatie via allerlei kanalen 
o.a. weekberichten en website. Zij doen secretarieel werk. 
Zij organiseren en bezorgen Actie Kerkbalans; maken en 
bezorgen de kerkbladen; maken lopers lijsten; zorgen voor 
koffie/thee en lekkers; verzorgen het interieur, het exterieur, de 
bloemversiering en het kerkvervoer. Zij zingen, dirigeren, 
collecteren, zijn lector, cantor, koster, misdienaar/acoliet.  
Zij bereiden kinderen voor op de Eerste H. Communie en 
begeleiden jongeren op hun weg naar het H. Vormsel.  
Zij dragen verantwoordelijkheid voor het kerkgebouw en de 
begraafplaats; verzorgen de tuin; de verlichting en maken de 
toiletten schoon. 
Zij organiseren acties t.b.v. MOV (Missie Ontwikkeling en 
Vrede).  Zij zijn verantwoordelijk voor de financiën, zij bedenken 
en verzorgen acties zoals patroonsfeest, concerten, 
Sinterklaasactie en kerkeveiling. 
Zij maken posters en flyers; zij bezoeken ouderen en zieken; 
maken en bezorgen verjaardagskaarten en kerstkaarten; 
verzorgen ouderenvieringen en jaarlijks de Elisabethdag. 
Zij verzorgen de soosmiddagen; zij zijn BHV’er. 
Zij organiseren reizen, geven workshops, volgen cursussen, 
brengen mensen bij elkaar. Zij zijn dienstbaar aan de 
samenleving en helpen mensen in nood, helpen eenzaamheid 
en armoede bestrijden.  
Hartelijk dank vrijwilligers voor jullie inspanning en dank voor de 
vreugde die jullie brachten. Dank voor de aandacht en zorg om 
jullie taak/taken goed te kunnen uitvoeren. 
Wij hopen dat wij er in het nieuwe jaar met zijn allen weer voor 
kunnen en willen gaan! 
 

Ria Sosef 
Werkgroep zorg voor vrijwilligers 
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De Sinterklaasactie 2019  
heeft € 930.-- opgebracht.  
 
Wat was het weer een leuke tijd 
vol spanning en gezelligheid. 
De Pieten hebben volop genoten,  
zij deelden schuimpjes uit en pepernoten. 
Zij sjouwden volle zakken 
met voor elk kind wel een paar pakken. 
Sint had alle ins en outs in het grote boek staan, 
hij knoopte goede gesprekken aan. 
En… hoe hoopvol om te merken 
dat ondanks de bezetting in de kerken 
het geloof bij de kinderen groot is. 
Zij hebben geen twijfel of muizenis. 
Zij vragen niet naar hoe of wie, 
zijn simpel deel van het mysterie.   
 
Sint en de Pietjes zijn inmiddels terug in Spain 
daar gingen zij weer heel graag heen.  
Doch, voordat zij de overtocht gingen maken  
behandelden zij hun financiële zaken. 
De Goedheiligman komt namelijk niet voor nop; 
elk bezoek levert centen op.  
De vergoeding die wij vragen  
is om aan een goed doel bij te dragen. 
Het geld komt echt op een goede plek terecht.  
Naar NO Brazilië gaat die poen 
waar Pater Carlinhos er goed werk mee kan doen.  
Want die goede lieve man 
koopt er levensmiddelen van 
en kan zo om te beginnen 
enkele maanden 90 gezinnen  
van de eerste levensbehoefte voorzien. 
En bovendien brengt hij met dit gebaar  
vrede, licht en vreugde daar. 
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DATA BEDEVAARTEN 2020 
 
Amsterdam, Stille Omgang 
nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart. 
Met een nachtelijke wandeling lopen wij in stil gebed door het centrum 
van Amsterdam en een H. Mis in de Singelkerk gedenken we het Mirakel 
van Amsterdam vanaf 1881. 
 
 
WEGENS ENORM SUCCES NOGMAALS: Combinatiebedevaart 
Kevelaer en Smakt,  
2-daagse openingsbedevaart van donderdag  30 april t/m vrijdag 1 mei. 
Tweedaagse bedevaart via Sint Jozef te Smakt (Noord-Limburg) naar 
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duitsland, de Troosteres der 
Bedroefden. Smakt is een bijzonder heiligdom, want dit is het enige 
Nederlandse bedevaartoord gewijd aan Sint Jozef, patroon van de 
arbeid, gelukkige levensstaat en het gezin. 
Op woensdag zal het bedevaartseizoen van Kevelaer officieel worden 
geopend met vele gelovigen uit meerdere landen.  
 
Kevelaer, Maria Troosteres der Bedroefden 
3-daagse bedevaart van donderdag 6 t/m zaterdag 8 augustus of  
1-daagse bedevaart op vrijdag 7 augustus. 
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duitsland, de 
Troosteres der Bedroefden. U kunt kiezen voor de traditionele 3-daagse 
bedevaart van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 augustus of de 1-
daagse bedevaart op vrijdag 7 augustus.           
 
Heiloo, Onze Lieve Vrouw ter Nood  
woensdag 23 september. 
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, De Moeder die 
alle noden en zogen van de mensen kent en luistert naar elke stem, ook 
de zwakste. ’s Middags wordt een bezoek gebracht aan de Abdij St. 
Adelbert in Egmond (Binnen). 
 
Kevelaer, sluiting bedevaartjaar 
zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. 
2-daagse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer om op 
Allerheiligen het bedevaartseizoen van Kevelaer officieel af te sluiten 
met vele gelovigen uit meerdere landen. 

Informatie 
Zie www.bedevaart.nl of mail naar dehaagsebedevaarten@gmail.com of 
neem contact op met   (010) 4149577  
Haagse Bedevaarten  p/a Weena 1053,  3013 AL ROTTERDAM 

http://www.bedevaart.nl/
mailto:dehaagsebedevaarten@gmail.com
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“Met Kerst (Niks) Mis!” 
 

Het is weer bijna Kerstmis, 
voor iedereen op aarde. 
Maar niet voor allemaal, 

heeft Kerst dezelfde waarde. 
 

Want niet voor iedereen, 
zijn het dagen vol plezier. 

Soms doen ze ook veel pijn, 
omdat ze iemand missen hier. 

 
Ook daar sta ik bij stil, 

gewoon maar voor heel even 
denk ik aan alle mensen, 

die niet meer bij ons leven. 
 

Want Kerst is voor gezelligheid, 
herinneren en geniet. 

Ook al zijn ze niet meer bij ons, 
ze vergeten doen wij niet. 

 
Breng eenzamen ’n bezoek, 
dan is hun Kerst mooi en fijn. 

Doe het vaker ‘t doet hen goed, 
zij zullen U er dankbaar voor zijn. 

 
Zalig Kerstmis en gezond nieuwjaar, 

maak het in 2020 ook waar! 
 

                          Aad Rieken 

 
 
 


