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Pastoraal team

06 - 83 40 97 87
NOODNUMMER PASTORAAL TEAM

pastoor J. Demmers
 013-5081215
@

pastoor.demmers@sint-jan-de-doper.nl

➢ Teamleider, Voorzitter Parochiebestuur, Liturgie
diaken G. Fennema
 06-30948209
@

diaken.fennema@sint-jan-de-doper.nl

➢ Communicatie en roosters voor de vieringen
diaken S. Lange

 06-25338903
@

diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl

➢ Caritas en Diaconie
pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker
 06-51958259
@

pastoraalwerkster.vermeulen@sint-jan-de-doper.nl

➢ Gezin en Geloof

Parochiekernen

SPREEKUUR

H. Willibrordus - Alphen

U kunt tel. een afspraak maken 013 508 1215

Onze Lieve Vrouw van Bijstand - Baarle-Nassau Dinsdag van 9.30 tot 10.30 u
H. Antonius Abt - Chaam

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

St. Petrus’ Banden - Gilze

Woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 u

H. Antonius Abt - Riel

U kunt tel. een afspraak maken 013 508 1215

H. Bernardus - Ulicoten

Maandag van 9.15 tot 10.30 uur

Beste lezers,
Het is nog maar een paar dagen voor Kerst als deze 4 de Nieuwsbrief van onze
parochie Sint Jan de Doper bij u op de mat valt. Het lijkt nog zo kort geleden dat
bisschop Liesen op 5 januari jl. in de kerk van Chaam onze “nieuwe” parochie
officieel installeerde. Zoals we nu weten is dit afgelopen jaar in vele opzichten
een bewogen jaar geworden. Een jaar met minder “ups” en vele “downs”.
Een jaar waarin onze “vitale, gastvrije en liefdevolle” parochie door de Coronaperikelen veel last ondervond. Juist in de opstart van een nieuwe parochie is
samen overleggen, samen vieren en samenkomen erg belangrijk. Zeker bij
het afscheid nemen van onze overleden dierbaren konden we slechts een beperkt aantal familieleden en/of vrienden uitnodigen. Iedereen voelde het gemis
van een vertrouwde knuffel of een simpele hand op je schouder. De vieringen
van Allerzielen hebben gelukkig nog een beetje extra troost kunnen geven.
Op het moment van schrijven zijn de maatregelen nog onverminderd streng. Het
is even niet anders. Als het nog even niet op de ons zo vertrouwde gemoedelijke
manier kan, blijkt dat de ongunstige omstandigheden een heleboel creativiteit
in ons allen wakker maakt. Onder het motto “Als het niet kan zoals het moet,
dan moet het maar zoals het kan” is er toch al veel tot stand gebracht. Het
bestuur schreef een terugblik over het eerste jaar van onze parochie. Speciale
aandacht voor het artikel over de keuze van onze parochiekerk.
Normaal vindt u op de middenpagina een overzicht van de vieringen voor de
komende drie maanden in al de kernen. Door de onduidelijkheid over de consequenties van de maatregelen inzake COVID-19 en de consequenties van de
keuze van de parochiekerk, is het nu nog niet mogelijk om dit te kunnen publiceren. Op onze website www.sint-jan-de-doper.nl en in de plaatselijke Weekbladen vindt u steeds een actueel overzicht.
We kijken niet alleen terug. Geloof en geloven gaan over een positieve kijk,
gericht op de toekomst. De geboorte van het Kerstkind Jezus, symboliseert een
nieuw begin. Jezus brengt hoop in de wereld. Over geloof en hoop leest u ook
in deze Nieuwsbrief.
Deze Nieuwsbrief gaat vergezeld van een Kerstwens voor alle inwoners van de zes kernen van
onze parochie. In deze onzekere tijd willen we u
allen een hart onder de riem steken en u vooral
een gezonde hoopvolle toekomst toewensen.
De redactie sluit zich hier graag bij aan.

Op weg naar Kerst
Zodra de suikercampagne begon, wist ik als kind dat de dagen snel korter zouden worden. Soms verbeeld ik me dat ik, begin september, de geur nog steeds
begin te ruiken. Het is ingebakken in mijn DNA. Behalve die geur is er nog iets
ingebakken in mijn herinnering: twee liederen die gevraagd en ongevraagd naar
bovenkomen in deze periode op weg naar Kerst. Als eerste komt het “Rorate
Caeli”, even later gevolgd door “O kom, o kom, Emmanuel”. Het zijn mooie
liederen die mij ontroerden en een romantisch verlangen naar Kerst opriepen.
Maar dit jaar is het anders. Dit jaar vind ik ze niet mooi en ze ontroeren mij ook
niet. Ze doen pijn. Door de COVID-19 virus heeft het eerste couplet van het
“Rorate” een heel andere betekenis gekregen. “Zie, de heilige stad is tot woestijn
geworden, Sion is tot woestijn geworden. Jerusalem is verdord, het huis van
Uw heiliging en Uw heerlijkheid, waar onze vaderen U geprezen hebben.”
Kan ik niet anders lezen dan: “Zie onze samenleving is een woestijn geworden,
vereenzaming en isolement bedreigt ons. De kerk waar we samenkwamen om
uw woord te horen en uw lof te bezingen, kunnen we met moeite bezoeken
door de COVID.”
In het licht hiervan krijgt het eerste couplet van “O kom, O kom Emmanuel”
(“O kom, O kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende
weer, zodat het looft uw naam, O Heer!”) ook een heel andere betekenis.
De romantiek is verdwenen en de rauwheid en pijn van het dagelijkse leven
klinkt erin door … een daadwerkelijk niet geromantiseerd verlangen naar de
Verlosser.

Durf ik, wil ik, kan ik werkelijk geloven wat God tot ons zegt in het laatste
couplet van het Rorate?
“Ge zult getroost worden, getroost worden, Mijn volk!
Spoedig zal uw heil komen.
Waarom verliest u zich in verdriet,
terwijl dit juist uw smart verdiept heeft?
Vrees niet, Ik zal u redden.
Want ik ben de Heer, uw God,
de Heilige van Israël, uw Verlosser.”

Ja, ik durf dat te geloven; Ja, ik wil dat geloven. Of ik het echt kan geloven?
Op dit moment kost het mij, om eerlijk te zijn, wel moeite om het echt te kunnen
geloven. Maar net als in de schepping heeft alles zijn tijd nodig om te groeien,
zo ook mijn geloof. Wat wel zeker is, is dat de woorden van de engelen in de
Kerstnacht een grote impact zullen hebben: “… Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is
u een Redder geboren, Christus de Heer … “

Namens het pastorale team wens ik u een goede voorbereiding op de weg
naar Kerst, en op voorhand een Zalig Kerstfeest.
Diaken Stefan Lange

Behartiging pastorale zorg
in de parochie Sint Jan de Doper
Zoals al vele jaren wordt de pastorale zorg behartigd door de leden van het
pastoraal team en de vrijwillige inzet van anderen. Hieronder geven wij aan
hoe een en ander is georganiseerd en met wie wij samenwerken.
Wat verstaan wij onder pastorale zorg?
Tot de pastorale zorg horen: huisbezoek en pastorale gesprekken;
begeleiden van zieken en stervenden; uitreiken van de Heilige Communie
aan huis; toedienen van het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen;
voorbereiden van kerkelijke uitvaarten en hierin voorgaan; rouwbezoek en zorg
aan nabestaanden; verzorgen van vieringen door de week en in het weekend.
Daarnaast het voorbereiden en voorgaan in vieringen bij bijzondere gelegenheden zoals dopen, huwelijken en huwelijksjubilea of voor organisaties zoals
Zonnebloem, ouderenbonden, ZLTO, enzovoort.

Pastorale zorg op dit moment
Per 1 juli dit jaar heeft pastoraal werkster Pauline Vermeulen – Dekker toestemming van het parochiebestuur gekregen om voor de duur van één jaar
één dag minder in de week te werken. Zij zal zich blijven bezighouden met
haar taken voor Gezin & Geloof.
Diaken Stefan Lange richt zich op Caritas en Diaconie.
Diaken Gerrit Fennema richt zich op Communicatie en het maken en bijhouden
van de roosters voor de diverse vieringen.
Pastoor Jos Demmers is naast teamleider, voorzitter van het parochiebestuur

Hoe is de pastorale zorg georganiseerd?
Naast de inzet van vele vrijwillig(st)ers werkt het pastoraal team samen
met diaken Joop Smies, parochie-assistente Marita Fennema en Willeke
Vanhooren.
Emeritus-diaken Joop Smies
Op verzoek van pastoor Demmers zal emeritus-diaken Joop Smies
beschikbaar blijven voor het toedienen van het sacrament van het Doopsel
en voor assistentie in de liturgie.

Parochie-assistente Marita Fennema
Marita Fennema is door bisschop Liesen benoemd als parochie-assistente.
Marita is getrouwd met diaken Gerrit Fennema en is (tot haar pensionering)
ruim 30 jaar werkzaam geweest als pastoraal werkster. Zij zal voornamelijk
voorgaan in doordeweekse vieringen en uitvaarten.
Oproeptelefoon
Willeke Vanhooren neemt de oproepen van de noodtelefoon aan. In overleg
met de leden van het pastoraal team worden uitvaarten, zieken-zalvingen
en ziekenzegeningen afgesproken. Willeke geeft deze daarna door aan de
betreffende parochiekern.
Wij, het pastoraal team, zijn dankbaar voor de inzet van deze mensen en voor
de inzet van de vele vrijwillig(st)ers die zich al jaren inzetten voor de parochiekernen van parochie Sint Jan de Doper.
Zo kunnen we met elkaar een vitale, gastvrije en liefdevolle gemeenschap
blijven.
Het pastoraal team

Kerstwens
Moge je een beetje gelijken op de figuren uit de kerststal:
Een beetje op Maria,
ingaand op Gods aanbod om lief te hebben,
steeds dienstbaar aan anderen.
Een beetje op Jozef,
dat je iets mag hebben
van de bescheidenheid en de trouw
waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen.
Een beetje op de engelen,
boodschappers van goed nieuws,
van vrede, vreugde en geluk.
Een beetje op de herders,
die hun schapen leiden en beschermen.
Een beetje op de ezel,
een en al oor, luisterbereid en veel verdragend,
moge je ook iets hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg.
Een beetje op de os,
het dier dat trekt
want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en spoortrekkers.
En veel, heel veel op het Kind,
dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven
en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt,
iedereen verwarmend.
Anoniem

Kerstvieringen
Kerstmis is bij uitstek het feest van samen uitzien naar een nieuw begin. Na
een jaar als dit zien we allemaal waarschijnlijk nog wel meer dan anders uit
naar een nieuw begin én naar samen zijn. Helaas maakt het coronavirus het
ons niet mogelijk om Kerstmis te vieren zoals we dat graag zouden willen.
Op het moment van schrijven, is nog niet bekend hoe de vieringen met Kerst
er precies uit zullen zien. U begrijpt dat we afhankelijk zijn van de maatregelen
die het kabinet afkondigt. Het lijkt er nu op dat er geen verruiming zal komen
van het aantal bezoekers per viering. Als hier een besluit over is genomen,
kunnen we u concreet laten weten waar en wanneer de vieringen met Kerst
zullen zijn.
Het ligt (nu) in de bedoeling om in elke kern (een aantal) vieringen te plannen.
Specifieker kunnen we op dit moment helaas nog niet zijn. We verwijzen u
voor informatie over de Kerstvieringen naar de weekbladen en natuurlijk naar
onze website; www.sint-jan-de-doper.nl , waar u de meest actuele informatie
kunt vinden.
Ondanks de beperkende maatregelen willen we u zoveel mogelijk de gelegenheid bieden, juist ook in deze periode, onze kerken te bezoeken.
In alle kernen zal de kerk met Kerst, soberder dan u gewend bent, sfeervol
versierd zijn. Op diverse tijdstippen zullen de kerken ook overdag open zijn.
U kunt op deze momenten, alleen of in kleine aantallen, in de kerk komen
bidden of onze kerststallen en -bomen bewonderen.

Wij vragen u vriendelijk maar dringend om u aan de dan geldende coronamaatregelen te houden. Vermijd drukte, draag een mondkapje als u zich
verplaatst in de kerk en houd voldoende afstand. Onze vrijwilligers zullen u
hierbij zo goed mogelijk van dienst zijn.

Bestuurlijke terugblik op 2020
2020 Zit er bijna op. Een goed moment om vanuit
het bestuur terug te kijken op dit bewogen jaar.
Startviering
Op 5 januari vierden we op feestelijke wijze en in bijzijn van bisschop Liesen,
het ontstaan van parochie: Sint Jan de Doper. Tijdens deze viering onthulden
we ook ons logo. We wisten dat we in ieder geval één groot en moeilijk vraagstuk voor ons hadden liggen: de keuze van onze parochiekerk. Maar daarover
leest u elders in deze nieuwsbrief meer.
Communicatie
Als bestuur vinden we het belangrijk om goed met u te communiceren. De
communicatiecommissie, met vrijwilligers uit al onze dorpen, ging enthousiast
aan de slag. Een van de resultaten houdt u nu in uw handen: de Nieuwsbrief.
Daarnaast hebben we inmiddels ook een website in de lucht én hebben we ons
eigen YouTubekanaal. Naast deze nieuwe media hebben we ook naar een al
bestaand medium gekeken. De berichten in “Ons Weekblad” zijn gestroomlijnd.
Corona
Wat we niet wisten, maar ons ook veel bezig zou gaan houden is corona. Veel
bewoners van onze dorpen zijn hard geraakt door dit gevaarlijke virus. Zij zagen
hun naasten ernstig ziek worden en soms zelfs overlijden. Dat zij onder bijzondere beperkingen afscheid moesten nemen, maakte het verlies nog zwaarder.
Voor ons pastorale team was dit ook een zware tijd: zij moesten vaak voorgaan
in afscheidsvieringen en konden ook niet op gebruikelijke warme manier troost
bieden aan de nabestaanden.
Toen het virus op zijn hoogtepunt was, waren we genoodzaakt onze deuren
voor u te sluiten. Het was daarom ook niet mogelijk om de naamdag van Sint
Jan de Doper (24 juni) te vieren. Om toch contact met u houden, is ons pastorale team gaan vloggen. Wekelijks spraken ze een overweging uit.
We waren daarom ook blij toen we u weer fysiek mochten verwelkomen.
Helaas moeten we erg voorzichtig blijven en mogen we momenteel maar weinig
mensen toelaten. Daarom zijn we de vieringen van zaterdagavond op gaan
nemen. U kunt ze volgen via onze website.
Begin november vierden we Allerzielen. Door corona was ook deze viering
anders dan we gewoon zijn. Van diverse aanwezigen kregen we te horen dat
het, mede daardoor, bijzondere vieringen waren.

Administratie
Op administratief gebied moest er ook veel gebeuren: ook op dit gebied moesten de kernen samengevoegd worden. Werk wat niet zichtbaar is voor veel
mensen, maar dat toch erg belangrijk is en veel tijd kost. In dit jaar moesten
we bovendien ook overstappen op een nieuwe leden- en kerkhofadministratie
(Docbase) en financiële administratie (Exact). Ook waren er vanuit het verleden onderlinge verschillen in o.a. tarieven. Nu we één parochie vormen, willen
we op deze gebieden stappen gaan zetten naar meer eenheid.
Vertrouwenspersoon
Als Sint Jan de Doper willen we Vitaal, Gastvrij en Liefdevol zijn. Toch kan er
wel eens iets misgaan. In dit soort situaties moet iemand die zich slachtoffer
voelt, zijn of haar verhaal op een veilige en vertrouwelijke manier kunnen vertellen. We vonden het daarom belangrijk dat we een onafhankelijke contactpersoon zouden hebben. Cees de Jong was bereid deze belangrijke rol op zich
te nemen. We hopen natuurlijk van harte dat u hem nooit nodig hebt, maar als
dat wel zo is, dan vindt u zijn (contact) gegevens op onze website.
Gebouwen
Onze kerk is meer dan een gebouw, meer dan zes gebouwen. Maar die zes
gebouwen zijn ons allemaal erg dierbaar. In nauwe samenwerking met de
gebouwenverantwoordelijken in de diverse kernen, is een inventarisatie
gedaan van de gebouwen. We willen alle gebouwen liefst in perfecte staat
hebben en houden. Helaas laten onze financiële middelen dat steeds minder
toe. We moeten kritisch omgaan met de middelen die we hebben. Maar we
blijven ons best doen om de gebouwen in goede staat te houden.
Gezin en Geloof
In nauwe samenwerking met pastoraal team én verschillende enthousiaste
vrijwilligers, zijn we ook bezig met de nieuwe opzet van de programma's van
Gezin en Geloof: de familievieringen, ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe
programma's voor de communicanten en de vormelingen.
Vrijwilligers
Hierboven zeiden we al “de kerk is meer dan een gebouw”. Dat brengt ons op
misschien wel de belangrijkste groep mensen in onze kerk: de vrijwilligers. Zij
doen zoveel voor onze parochie; voor, maar vooral ook achter de schermen.
Zij zijn de ziel van Sint Jan de Doper. Daarom, namens ons allemaal: Hartelijk
dank voor jullie warme en enthousiaste inzet. We hopen nog lang op jullie te
mogen rekenen!

Keuze parochiekerk Sint Jan de Doper
Op 1 januari van dit jaar is Parochie Sint Jan de Doper ontstaan uit 6 parochies:
Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten. Eén van de grootste
uitdagingen waar wij als bestuur dit jaar voor stonden was de keuze van onze
parochiekerk; het kloppende hart van onze nieuwe parochie. In dit artikel willen
wij u deze keuze bekend maken en toelichten. We vertellen u ook hoe wij tot
deze keuze zijn gekomen, wat onze overwegingen zijn en welk perspectief wij
zien voor de overige kerken. Want de keuze voor een parochiekerk is geen
keuze tegen onze andere kerken; integendeel!

De Heilige Willibrorduskerk in Alphen wordt onze parochiekerk
Als bestuur adviseerden wij de bisschop om de Willibrorduskerk te benoemen
tot onze parochiekerk. Dit advies besprak de bisschop met zijn adviseurs.
Woensdag 2 december kregen we te horen dat de bisschop instemde met ons
advies.
Wij hebben een zorgvuldig proces doorlopen om tot onze keuze te komen
Zoals gezegd was de keuze van onze parochiekerk een van onze grootste
uitdagingen. We wilden graag (snel) duidelijkheid geven aan onze parochianen.
We snapten echter ook dat deze kwestie een uiterst gevoelige kwestie is.
Een zorgvuldig proces vonden we daarom belangrijker dan een snel proces.
We kozen er daarom voor om diverse bronnen te gebruiken om onze keuze
te bepalen:
Het rapport van de Gebouwen Advies Commissie
Het startdocument Parochie Sint Jan de Doper incl. ’t Pastoraal Beleidsplan
De Missionaire Parochie (boek van Fr. Mallon)
Andere criteria die wij als bestuurders van belang achten.

Welke overwegingen hebben onze keuze uiteindelijk bepaald?
Nadat onze keuze was bepaald, bespraken we welke overwegingen tot onze
keuze hebben geleid. Daarbij kwamen de volgende zaken zonder volgorde
of waardering naar voren.
- centrale ligging
- middelgrote kerk, groot genoeg
- multifunctioneel (voor wat betreft kerkelijk gebruik)
- energiekosten
- pastorie
- extra ruimtes
- administratieve ruimte
- ruimte buiten de kerk (naast de pastorietuin)
- van oudsher de oudste kerklocatie van de regio
- deelname aan de sacramenten ligt procentueel hoger
- parkeergelegenheid
- veiligheid (4 buitendeuren)
- onderhoudsvriendelijk, als je naar de grootte kijkt

De Heilige Willibrorduskerk wordt de vertrouwde thuisplek voor álle
parochianen
In deze parochiekerk gaan we het kerkelijk jaar in zijn volledigheid vieren.
We willen onze uiterste best doen om te zorgen dat parochianen uit de héle
parochie zich hier thuis gaan voelen, u ook! Dat hopen we niet alleen te
bereiken door u allemaal hier uit te nodigen. We willen ook de vrijwilligers uit
alle kernen betrekken bij het organiseren van vieringen in de parochiekerk.

Welk perspectief zien wij voor de andere vijf kerken
Zoals gezegd is de keuze voor een parochiekerk geen keuze tégen de andere
kerken. Wij denken dat er voor de komende 2 jaar perspectief is voor de andere
kerken. Uitgaande van de huidige situatie denken wij, in aansluiting op het startdocument, dat periodieke vieringen op zaterdag en zondag nog steeds mogelijk
zijn. Daarnaast kunnen ook bijzondere vieringen en gelegenheden worden
georganiseerd in de andere vijf kerken: huwelijksvieringen, dopen, jubilea,
uitvaarten, Allerzielen enzovoorts. De plaatselijke geloofsgemeenschappen
krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen.
In de loop van het tweede jaar willen we evalueren. We hopen dat de vitaliteit
van alle kernen zich in die tijd positief ontwikkelt. Daarna bespreken we hoe
en met welke kerkgebouwen wij graag verder gaan met Sint Jan de Doper.

Actie Kerkbalans
De kerken in Nederland krijgen geen subsidie. Alle personele en gebouwafhankelijke kosten worden door de parochianen zelf bijeen gebracht.
Het proces van secularisering en individualisering zet zich steeds verder door.
Het aantal mensen dat meedoet aan de actie Kerkbalans neemt nog steeds af.
Speciaal voor dit jaar geldt dat er door Corona veel minder mensen naar de
vieringen mochten komen. Dit alles zorgt voor een steeds grotere druk op de
exploitatie van onze kerken. Al een aantal jaren zijn de resultaten negatief.
Daarom houden alle christelijke kerken elk jaar de actie Kerkbalans. Net als
de afgelopen jaren zorgt elke parochiekern (elke voormalige parochie) voor
de actie Kerkbalans.
In de tweede helft van januari krijgt elke
(ingeschreven) parochiaan* een brief
van het parochiebestuur. Hierin wordt u
verzocht om uw kerkbijdrage te voldoen
aan de parochiekern. De parochiekern
zorgt voor de afdracht aan het bestuur
om de overkoepelende (o.a. personeel)
kosten te kunnen voldoen.
U begrijpt uw financiële bijdrage is voor ons van levensbelang.
Jan Verhoeven, penningmeester
* in Ulicoten wordt deze actie op een andere (op de voor hen vertrouwde) wijze
georganiseerd

Het bengeltje

Corrie Hanegraaf

Er was eens een engeltje dat heel mooi kon zingen. Toen het kindje Jezus
geboren was in Bethlehem wilde ze natuurlijk ook mee met de andere engeltjes
om voor het kindje te gaan zingen. De aartsengel Gabriel leerde hen allemaal
mooie kerstliedjes, zoals ‘Er is een kindeke geboren op aard’ en nog veel meer.
Een engeltje mocht een mooi lied voor Maria zingen en een ander engeltje
mocht een heel mooi kerstliedje op de fluit spelen. Het engeltje dat zo mooi kon
zingen, wilde geen kerstliedje zingen. Zij wilde een leuk liedje zingen waar het
kindje om moest lachen, een liedje over kikkertjes. De engel Gabriel werd heel
boos. Als jij geen kerstliedje wil zingen, mag je niet met ons mee. Jij bent geen
engeltje maar een bengeltje. Je mag niet mee naar Bethlehem! Daar schrok het
engeltje wel van, want ze wilde natuurlijk graag mee om haar liedje voor het
kindje te zingen. Toen de andere engeltjes met Gabriel weg gingen, kwam er
net een donkere wolk voorbij. Het engeltje verstopte zich achter die wolk en ging
toch stiekem mee naar Bethlehem. Maria en Jozef vonden het heel fijn dat er
zoveel engeltjes kwamen zingen, maar ze waren heel moe. Ze hadden ‘n lange
reis gemaakt van Nazareth naar Bethlehem. Toen ze in een herberg wilden uitrusten, was die herberg vol. Er was geen plaats meer voor hen. Ze mochten niet
binnen. Ze vonden een stal, waar ze konden rusten. In de stal werd het kindje
Jezus geboren. In de stal gingen de engeltjes heel mooi zingen. Maria, Jozef en
het kindje Jezus waren zo moe, dat ze allen in slaap vielen. Jammer!!
Toen kwam ‘t bengeltje achter de wolk vandaan en begon haar liedje te zingen.
Het bengeltje zong: “Wij kikkertjes zitten hier op ons gemak en zingen vrolijk ons
liedje. Kwak! Kwak! ……We hebben hier ook nog iets anders te doen, we geven
het kindje straks voorzichtig een zoen! Kwak! Kwak!”.
En toen werden Maria en Jozef wakker en ze zwaaiden naar het bengeltje.
Het kindje Jezus lachte en klapte vrolijk in zijn handjes. Het bengeltje mocht het
Kindje een zoentje geven. Hierna ging ze met de andere engeltjes weer terug
naar de hemel. De engel Gabriel was niet boos meer op haar. Ze was geen
bengeltje meer. Gelukkig!!

