
 

 

KERSTSPROKKELS 2021 – EEN TERUGBLIK 

Waarin een klein dorp groot kan zijn ! Kerstmis leeft in een warme en gemoedelijke 
sfeer in Heindonk. Een zestigtal mensen waren aanwezig in de fijn en mooi verzorgde 
Kerstviering, die opgeluisterd werd door het plaatselijk gemengd koor van een zestiental 
zangers en zangeressen. Het koor zong onder de leiding van Chris Foque en werd 
begeleid door organist Luc Smedts. 
Hemelse kerstliederen weerklonken prachtig in het kerkje waar zovele Heindonkenaars 
van houden. Zelfs in twee en drie stemmen werden meerdere liederen gezongen, 
waaronder het Sanctus-Benedictus van A. Moortgat. De aanwezigen kregen kippenvel 
bij het aanhoren van deze prachtig gezongen hymne.  
Het kerstverhaal werd aan het kerststalletje vertelt, met aandacht voor de zovele 
vluchtelingen en daklozen van vandaag, waardoor het geboorteverhaal tot op vandaag 
nog even actueel is. 
Demooie viering, waaraan iedereen deugd beleefde, werd beëindigd met het gekende 
lied van Bill Crosby – Witte Kerstmis. De voorganger was te laat om een applaus te 
vragen.  De aanwezigen in de kerk begonnen spontaan en gemeend te applaudisseren. 
We dragen allen deze kerstmisviering mee in ons hart.  
Bedankt aan allen die van deze viering een mooi en memorabel moment gemaakt 
hebben.  
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
Dit jaar hebben we in Blaasveld meer geluk gehad dan vorig jaar. De 
eucharistieviering met Kerstmis kon immers doorgaan! 
Traditioneel werken onze vormelingen mee aan deze viering, zo ook dit jaar met een 
minimale voorbereiding. Maar onze vormelingen zijn doorzetters, in een mum van tijd 
kenden ze de liederen die gezongen zouden worden en wist elkeen welke tekst hij of zij 
zou lezen.  
Het werd een mooie kerstviering met priester Philip De Bruyne als voorganger. Het koor 
begeleid door orgelmuziek en de vormelingen begeleid door de accordeonisten Tony en 
Seppl zorgden voor een echte kerstsfeer. Door allen samen te zingen, te bidden, te 
luisteren naar het oude kerstverhaal en ook naar een hedendaags heel toepasselijk 
kerstsprookje, door onze vormelingen voorgelezen, werd het heel duidelijk dat de 
kerstgedachte, de geest van Kerstmis, duidelijk aanwezig was. Dat hebben de talrijke 
aanwezige ouders en familieleden van onze vormelingen, samen met de trouwe 
kerkgangers zeker kunnen ervaren. 
Laat ons hopen dat die geest van Kerstmis nog lang nazindert bij mensen die zich 
gekwetst of vernederd voelen door het toedoen van anderen. Dat ze zich niet laten 
leiden door roddels of mensen die hen geen goed hart toedragen. Dat ze enkel oog 
hebben voor die innerlijke stem die hen toefluistert dat ze meer dan hun best doen, dat 
ze enkel goede bedoelingen hebben, dat ze mensen trachten gelukkig te maken door te 
luisteren naar en rekening te houden met hun wensen. 
 
 



 
 
En de vormelingen… 
 
Kerstmis is de tijd van het jaar waarin we uitgenodigd worden om meer aandacht te 
schenken aan de mensen rondom ons. Onze vormelingen kregen als opdracht, een 
kerstkaart te maken voor de bewoners in SeniorPlaza en Ten Weldebrouc. 
Het was hartverwarmend te zien hoe onze jongens en meisjes gebruik gemaakt hebben 
van de extra vakantieweek om een groot aantal prachtige kaartjes te maken; kaartjes 
met mooie tekeningen, kaartjes met lieve, warme wensen die een lach op een gezicht 
toveren. 
Onze vormelingen hebben een warm hart voor hun medemens, dat hebben ze op deze 
wijze bewezen. Er waren zelfs vormelingen die de kinderen uit hun buurt aangespoord 
hebben om eveneens kerstkaarten te maken. 
Bedankt jongens en meisjes voor jullie inzet! 
Wij, catechisten, hebben ze op tijd bezorgd zodat vele bejaarden met Kerstmis een 
extra kerstkaart met lieve wensen hebben ontvangen. 
                                                                                              

 


