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Dierbare broeders en zusters in Christus,

Als uw bisschop en uw broeder in de Heer wil ik graag een eigen woord voegen bij de kerstboodschap
van de Nederlandse bisschoppen. In onze gezamenlijke kerstboodschap roepen we op tot ontmoeting:
tot het delen van lief en leed, van vreugde en verdriet, In het Kind is God ons nabij gekomen [n onze
nood en wil Hij ons ontmoeten als onze Redder; laten wij ook elkaar nabij zijn en elkaar sterken in geloof
en hoop, juist nu in de donkere dagen van de winter en van de dreiging voor de volksgezondheid.

Geloof en hoop — dat is mijn dubbele kerstwens aan u allen. Sterk elkaars geloof door het met elkaar
te delen. De synodale weg die ook ons bisdom is opgegaan, is een weg van luisteren naar elkaars
geloofsgetuigenis en van onderscheiden wat de heilige Geest zegt. Zoals destijds de stervan Bethlehem,
zal Gods Geest ons daar brengen waarde Redder van de wereld te vinden is.

Laten we elkaars hoop sterken door samen het visioen te dromen van vrede en gerechtigheid voor
iedereen, De conferentie van de Missionaire Parochie, die op 24 en 25 maart door zal gaan, fysiek
of online, wil parochies ertoe inspireren om langs nieuwe wegen een netwerk van geloof en liefde te
bouwen op het fundament van Christus. De parochies van de toekomst zullen misschien klein zijn,
maar zullen echt geloofsgemeenschappen zijn wanneer Jezus het stralend middelpunt is, onze enige
hoop, en wij ons zijn leerlingen weten, zijn broeders en zusters, zijn vrienden.

Wij zetten ons in voor gastvrije verkondiging en toerusting om velen te helpen Jezus persoonlijk te
ontmoeten. Dat begint steeds opnieuw bij onze eigen ontmoeting met Hem. Graag had ik elk van u bij
de kerststal ontmoet en iets van uw geloof in het Kerstkind gehoord en met u gedeeld wat Hij voor mij
betekent. Laten we daarover spreken met elkaar in het komende jaar.

Dierbare broeders en zusters, al zal het op anderhalve meter afstand in de kerk zijn met een kleinere
groep, of thuisverbonden met een liturgie via livestream, of met maar enkele gasten, laat Kerstmis 2021
meer dan ooit het feest van de nabijheid zijn, nabijheid in geloof en hoop. Weest verzekerd van mijn
nabijheid bij u in gebed, wanneer ik in de kerstnacbt bij het Kind kniel en Hem ter ere de eucharistievier.
‘Komt, laten wij aanbidden.,.”

Bij de kribbe zijn we nooit alleen. Graag wil k juist in deze dagen de actie Charbel in herinnering roepen
en aanbevelen. Wat in 2020 begon als een spontane actie in ons bisdom heet inmiddeisProject Cbarbel
en daarvoor wordt tot op de dag van vandaag geld ingezameld. Op 4augustus2020 vielen door een
enorme explosie 170 doden, 6.000 gewonden en raakten 300.000 mensen dakloos. De klap kwam
bovenop deal lang lopende economische en politieke crises van het land. Nog steeds is er behoefte
aan onderdak, voedsel en medische zorg. De lokale parochie staat dagelijks in contact metgetroffenen,
professionele hulpverleners en vrijwilligers. Omdat er directe contacten liggen tussen het Bisdom Breda
en pastoorJad Chlouk van de Sintjoriskathedraal in Beiroet, Lijn wij er zeker van dat giften rechtstreeks
en ter plekke worden benut.
Ook in Beiroet wordt het Kerstmis, ook in Beiroet is het covid-1 9 virus aanwezig, aat dan ook iets van
onze naastenliefde zichtbaar worden in Beiroet! Giften kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL79
RABO 0101 051778 ten name van Bisdom Breda, onder vermelding van ‘Project Charbel’.

Van harte wens ik u eer g Kerstmis toe!
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