
Steevast stuurt hij mij een berichtje om te bedanken 
voor de financiële steun die hij mag ontvangen...
Moge het hoogfeest van Kerstmis een feest van vrede, 
liefde en solidariteit voor u allen zijn, en 2021 een 
gezond nieuw jaar. 

Pastoor Marc Massaer

Solidair met christenen in Libanon

Op 4 augustus hebben explosies in de haven een groot 
deel van de stad Beiroet (Libanon) verwoest. In een 
buitenwijk met vanouds christelijke wortels biedt Kerk 
in Nood met hulp van kloosterzusters meer dan 5.800 
zeer arme gezinnen voedselpakketten aan. Zonder deze 
hulp zijn ze gedwongen te vertrekken, waardoor het 
christelijke karakter van de wijk dreigt te verdwijnen. 
U kunt Kerk in Nood in Libanon steunen via de collecte  
in de kerk of via Kerk in Nood, NL64 FVLB 0227 1754 84  
o.v.v. ‘Zusters zijn levende getuige van Christus op 
aarde’. Het BIC-nummer is FVLBNL22. Voor meer infor-
matie over dit project zie onze website bij Nieuws. 

Dankwoord aan onze vrijwilligers

Beste vrijwilligers,
De jaarlijkse vrijwilligersavond in de pastorietuin te 
Diessen is inmiddels een traditie. Het parochiebestuur 
biedt de avond aan als dank voor uw bijdrage aan de 
parochie. Door de coronapandemie is deze bijeenkomst 
helaas niet doorgegaan.

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw inzet. 
Speciaal hen die zich nu extra inspannen om het kerke-
lijk leven in onze parochie draaiende te houden.
We wensen u moed en veerkracht om deze moeilijke 
periode te overbruggen in de hoop en het vertrouwen 
dat wij elkaar nabij en tot steun mogen zijn. 

Solidariteit in het licht van Kerstmis

De geboorte van Jezus betekent dat God uit solidariteit 
naast ons komt staan om ons nabij te zijn in alles wat 
we meemaken. De advents- en kersttijd is dan ook een 
genadevolle periode om ons eens af te vragen: met wie 
willen wij, in navolging van Christus, solidair zijn? 

De wereldwijde coronapandemie is ongekend in de 
recente geschiedenis. Wie had aan het begin van het 
jaar kunnen denken dat dit ons te wachten stond?  
In deze periode van onzekerheid is er veel leed bij 
eenzame, zieke en treurende mensen. Velen hebben het 
door de coronacrisis ook financieel moeilijk. 
Wat kunnen we doen om toch een lichtpuntje te zijn in 
het leven van deze mensen? Binnen de huidige beper-
kingen zijn er mogelijkheden om ons medeleven en 
onze verbondenheid met elkaar te tonen. Denk aan 
een telefoontje, een kaartje of een bloemetje. Het kan 
ook door een kaarsje op te steken bij Maria, iemand 
een bezoek te brengen, boodschappen te doen voor 
ouderen of door een kerstpakket of voedsel af te geven 
bij mensen die het moeilijk hebben. Als we er oog voor 
hebben, zien we vele kansen om ook nu te tonen dat 
we elkaar liefhebben en met elkaar begaan zijn. 

Onze solidariteit met christenen wereldwijd kunnen we 
laten zien door de stichting Kerk in Nood te helpen.  
Zij krijgt vele verzoeken om steun voor de noden van de 
katholieke kerk wereldwijd. We weten dat zij financiële 
bijdragen goed besteedt. 
Al jaren heb ik contact met een Libanese priester, die 
ik heb leren kennen in Lourdes. Hij heeft het in deze 
tijd niet zo gemakkelijk. Geregeld krijg ik van hem het 
verzoek om misintenties. 
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Tijdens de vrijwilligersavond 2020 zouden we 
afscheid nemen van de werkgroep die de avond 
altijd op voortreffelijke wijze organiseerde.  
Wilt u de organisatie voor 2021 op u nemen en/of 
daarover meer informatie ontvangen, dan nodigen 
wij u van harte uit zich te melden bij het parochie
secretariaat of bij Rini van den Meijdenberg 
 portefeuillehouder vrijwilligers  op 06  3892 0036.



R.K. Parochie H. Norbertus

-�-

Kerstmis
Ook in de kersttijd willen de vrijwilligers verbinding 
leggen tussen mensen. Helaas dit jaar geen kerstdiner 
met - als kers op de taart - altijd dat lekkere toetje, 
aangeboden door de Norbertusparochie, maar ze gaan 
zeker op een andere manier aandacht geven aan de 
deelnemers.
Voor Chris betekent kerst toch vooral ‘samenzijn’ met en 
voor elkaar, ongeacht geloof, achtergrond, maatschap-
pelijke positie. Zo bekeken is het eigenlijk 365 dagen 
kerst, met een extra feestelijk tintje rond 25 december.
Solidair met elkaar door dik en dun, in goede en slechte 
tijden, vanuit deze gedachte wenst Chris iedereen een 
gezond en liefdevol 2021. 

Paus Franciscus, ‘Fratelli tutti’ 
Alle broeders en zusters - Over broederschap en 
sociale vriendschap
In oktober is de sociale encycliek Fratelli tutti van de 
paus verschenen. Hij vraagt aandacht voor de meest 
kwetsbare mensen. We zijn allemaal schepselen van 
God en daardoor elkaars broeders en zusters. Als je één 
mens schendt, schend je feitelijk ook de Schepper.  

De paus wijst op de 
parabel van de Barmhar-
tige Samaritaan, die de 
man langs de kant van 
de weg helpt. Niemand 
mag onverschillig voorbij-
gaan aan mensen aan de 
rand van de wereldweg. 
Tegenover globalisering 
van de onverschilligheid 
stelt Franciscus globalise-
ring van barmhartigheid 
en solidariteit. 
Voor een Nederlandse vertaling en een korte samenvat-
ting zie onze website bij Nieuws. 

Doet u al langer mee met de Actie Kerkbalans en maakt 
u zelf jaarlijks een bedrag over? Dan ontvangt u in 
 januari een brief met informatie en een intekenkaart. 
Heeft u eerder een machtiging voor een automatische 
incasso afgegeven, dan ontvangt u geen persoonlijke 
brief meer. Zo’n machtiging geldt immers voor meer 
dan een jaar. In de Hilverbode van 13 januari en op de 
parochiewebsite vindt u meer informatie over de Actie 
Kerkbalans 2021. Mogen wij weer rekenen op uw steun? 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Solidariteit door dik en dun

Op een supermooie herfstochtend ben ik op Landgoed 
De Utrecht te gast bij Chris Way. Afkomstig uit Gelder-
land is ze via een omweg langs Utrecht en Loon op 
Zand in 1984 naar Esbeek gekomen, om er niet meer 
weg te gaan. 

Integratie
Voor Chris was integreren in Esbeek heel belangrijk. 
Door te luisteren wilde ze erachter komen bij welke 
organisatie ze zich het beste kon aansluiten om in alle 
bescheidenheid de helpende hand te bieden. Met haar 
achtergrond als verpleegkundige was Welfare Rode 
Kruis een logische plek om nieuwe mensen te ontmoe-
ten, evenals de KVO (vrouwenorganisatie). Al snel werd 
ze voorzitter van deze club, wat haar de mogelijkheid 
gaf veel te leren en contacten te leggen.

Eetpunt Esbeek 
Elkaar ontmoeten en ondersteunen, ervoor elkaar zijn, 
solidair zijn, met respect luisteren naar elkaar, het zijn 
essentiële waarden voor Chris. Het eetpunt in Esbeek 
is zo’n plek waar Chris deze ‘way of live‘ al vanaf 1999 
uitdraagt. Elke week koken vrijwilligers er voor de 
gasten: ouderen en mensen met een beperking, die 
voornamelijk uit Esbeek komen. Nieuwe inwoners van 
Esbeek wordt gevraagd of ze interesse hebben om mee 
te helpen. Chris heeft zelf ervaren dat dit een ideale 
manier van integreren is, en inderdaad: ook bij anderen 
werkt dit zo. 
Het eetpunt was een initiatief van het Rode Kruis maar 
inmiddels is de Dorpscoöperatie achtervang. Helaas 
kunnen de vrijwilligers sinds 20 maart het eetpunt niet 
meer organiseren in verband met corona, maar de deel-
nemers worden niet vergeten. “We houden contact via 
een brief, een berichtje, een aardigheidje etc.”, zegt Chris.
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Lieke vindt het knap hoe Peerke zijn werk deed en het 
volhield. Noa vond het wonderverhaal van de waterput 
zo geweldig, dat ze zelfs water mee naar huis nam.
Volgens Noa en Lieke was solidariteit heel belangrijk 
voor Peerke. Hij ging zelfs helemaal naar Suriname om 
voor leprapatiënten te zorgen. Ze waren verbannen 
naar een eiland. Peerke gaf hun te eten en verpleegde 
hen liefdevol. Na hun overlijden zorgde hij voor de 
 begrafenis. Zijn hele leven had hij aandacht voor deze 
mensen die verstoten waren. 

Solidariteit voor Lieke en Noa
Noa en Lieke proberen voor anderen ook te doen wat ze 
kunnen. Ze sturen bijvoorbeeld een kaartje, maken een 
tekening of gaan bij opa en oma op bezoek. Ze vinden het 
fijn als ze merken: we hoeven niet per se iets te doen, 
maar kunnen afleiding en troost geven door er gewoon 
te zijn. Volgens Noa is het fijn dat er iemand blij van jou 
wordt. 
Bij acties voor het goede doel doen de meiden ook graag 
mee. Zo gingen ze pasgeleden op pad met Kinderpost
zegels. Ze vonden dat erg leuk. En zoals Lieke zei: het 
geeft een fijn gevoel dat je iets doet en weet dat je daar
mee iemand helpt. Zo is het helemaal niet moeilijk om er 
te zijn voor een ander, want solidair zijn is gewoon iets 
voor iemand doen wat lief is... 

Maria en Jozef bellen bij jou aan…
Stel je voor: Jozef en 
Maria staan voor de deur. 
Hoe ga jij ze ontvangen? 
Maak een tekening van 
je huis en teken in welke 
kamer Jezus van jou 
geboren mag worden. 
Schrijf erbij waarom, wat 
jullie voor Jozef en Maria 
en het kindje kunnen doen 
en welke cadeautjes jij het 
kindje wil geven. De teke
ning mag je mailen naar 
info@hnorbertus.nl. 

Solidair net als Jezus
Voor Maria en Jozef was geen plaats in de herberg. 
Jezus is geboren in een stal en zijn wiegje was een 
voederbak voor dieren. Herders met hun schaapjes 
kwamen op bezoek, drie wijzen brachten cadeautjes, 
en daarna moest het gezin vluchten voor een boze 
koning… 
Juist dit arme vluchtelingenkind brengt hoop, licht en 
warmte in de wereld. Een nieuw begin: vrede op aarde! 
Het kerstkind vraagt ons ook een lichtje te zijn voor 
anderen. Pas als we solidair zijn met zieke, arme of een
zame mensen wordt het Kerstmis voor iedereen. 

Solidariteit: iets voor iemand doen wat lief is 
Noa van Strijdhoven (12) uit Diessen en Lieke van Bavel 
(11) uit Haghorst kennen elkaar van korfbal. Sinds
dien zijn ze vriendinnen. Ze hebben meegedaan aan de 
vormselvoorbereiding. Ze hadden het er al vaker met 
hun ouders over gehad. Na het doopsel en de eerste 
communie wilden ze in groep 8 ook graag het vormsel 
ontvangen. Als je bij de kerk wil horen, moet je ook 
gevormd worden, vinden beide meiden, die bij belangrijke 
gelegenheden met het gezin naar de kerk gaan. 

Peerke Donders
Tijdens de vormselvoorbereiding waren ze onder de 
indruk van het bezoek aan het Peerke Donderspark in 
Tilburg. Leuk dat er zoveel te zien was! Het verhaal over 
het leven en het werk van Peerke was interessant.  

Agenda
Ook dit jaar brengen we het kindje  
Jezus naar de stal op het Vrijthof.  
Jullie kunnen dit volgen via Beek TV of  
www.hilverportal.nl op 24 december,  
16.00 uur. Daar zit je ‘op de eerste rij’ om het mooie 
kerstverhaal met liedjes en acteurs te zien en te horen. 
Helaas moeten dit jaar je ouders na afloop zorgen voor 
beschuit met muisjes… 
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Lief zijn voor elkaar
Er wordt vaak gezegd 
dat we in het licht van 
Kerstmis het hele jaar 
door solidair moeten zijn, 
bijvoorbeeld met daklozen.  
De beroemde straatartiest Banksy liet dat zien 
in een kunstwerk. Hij veranderde een dakloze in de 
kerstman. Daarmee vestigde hij nog eens de aan
dacht op solidariteit. 
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Rebus
Oplossing op pagina 6

“Tijdens mijn pianorecital stond ik op een podium 
en ik was bang. Ik keek naar alle mensen die naar 

me keken, en zag mijn vader zwaaien en glimlachen.  
Hij was de enige die dat deed. Ik was niet meer bang.” 
                                                                                       (Cindy, 8jaar)

Wat is liefde? 
Aan kinderen van 4 tot 8 jaar werd gevraagd: 
‘Wat betekent liefde?’ Er kwamen verrassende 

 antwoorden. Enkele staan op deze pagina. 

Een vierjarig kind heeft een oudere heer als 
buurman. Zijn vrouw is pas overleden. Als hij de 

man ziet huilen, gaat het jongentje naar hem toe. Hij 
klimt bij hem op schoot en zit daar gewoon. Zijn moeder 
vraagt later wat hij tegen de buurman heeft gezegd. 
Het jongetje antwoordt: “Niets, ik hielp hem gewoon 
huilen.”                                                                         (Bram, 6 jaar)

Gebed
God, 
help ons tijdens deze kerst
te zien wie het moeilijk heeft.
Open onze ogen en oren
voor wie in het donker leeft. 
Geef ons flink wat kracht
zodat we een lichtje van hoop
kunnen zijn voor een ander. 
Dat vragen wij u
heel in het bijzonder deze dagen.
Amen 

Samen sterk
Er was eens een man met vijf kinderen. Tot zijn grote 
verdriet maakten ze altijd ruzie. Op een dag zei hij: 
“Breng me zoveel takken als je kunt dragen!” De 
 kinderen renden het bos in en ieder kwam met een bos 
takken terug. “Neem nu ieder één tak”, zei de vader, “en 
probeer die te breken.” Zonder moeite braken de kinde
ren de stokken in tweeën. “Bind nu alle stokken met een 
touw samen en probeer dan de hele bos te breken.”
Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die 
ze afzonderlijk zo gemakkelijk konden breken, waren 
samengebonden zo sterk als staal. “Wat jullie met deze 
stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je 
alleen voor jezelf opkomt, sta je alleen en is er niemand 
die je steunt. Je kunt gemakkelijk gebroken worden. 
Maar samen zijn jullie sterk. Dat geldt niet alleen voor 
takken, maar ook voor mensen.” 

Wist je dat…
de Verenigde Naties 20 december hebben uitgeroepen 
tot dag van de solidariteit? Ieder jaar op deze datum 
herinneren de VN ons eraan dat solidariteit belangrijk 
is in het leven van alle mensen, wereldwijd. 

                K = l           + i         S = i     +R

   Z +     - KON         ,               - V                                  - F

 K = D        +N                      K = W                     D = L                  - K                -T    .

“Je moet echt niet zeggen ‘Ik hou van 
je’, alleen als je het meent. Maar dan 

moet je het ook veel zeggen. Mensen ver
geten het.”                                   (Jessica, 8jaar)

Foto: Banksy/Instagram

Bouw je eigen kerststal
Hoe gaaf is dat: een kerststal van legoblokjes! Durf jij 
het aan? Onder de Kidzknop op de website zie je hoe je 
ook met ander materiaal een originele kerststal / kerst
versiering kunt maken. Veel speel en knutselplezier! 
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Twee pleegkinderen
Nu haar kinderen het huis uit zijn en de woning in 
Esbeek voldoende ruimte biedt, besloot Willemijn 
pleegkinderen op te vangen, iets waar ze al langer aan 
gedacht had. Het werden een zusje en een broertje. 
Twee kinderen die hun eigen vertrouwde omgeving 
hadden moeten loslaten en met de nodige trauma’s bij 
Willemijn en Frits terechtkwamen. Ook deze kinderen 
vragen om stabiliteit, maar bovendien om warmte en 
bescherming binnen een gezin. Deze zorg overstijgt het 
werk van een sociotherapeut. Vanuit haar ervaring hoe 
om te gaan met trauma’s en het daaruit voortvloeiende 
gedrag van deze kinderen, is het wezenlijk om met hen 
een band te krijgen. Willemijn krijgt hiervoor van Frits 
alle ruimte. Hij bemoeit zich niet met haar aanpak, hij 
beseft immers dat zij vanuit haar opleiding en beroep 
weet hoe ze met deze kinderen moet omgaan.  
Hij steunt haar door de rust en de stabiliteit van zijn 
aanwezigheid. Het allerbelangrijkste voor de kinderen 
is: Willemijn en Frits bieden hun een warme en veilige 
omgeving.

De parochie 
Willemijn is katholiek opgevoed, maar toen ze als 
tiener een zekere opstandigheid voelde tegenover het 
 instituut kerk en zijn leer, heeft de wijsheid van haar 
moeder haar daardoorheen geholpen: de kerk is onder-
deel van de geschiedenis, en interpretaties zijn daarvan 
afhankelijk. 
Toen het gezin Van Baar naar Diessen verhuisde en 
 Willemijn voor de eerste keer in de Petruskerk naar 
de mis kwam, deed pastoor Remmers een oproep 
om zangers voor Luciani. Dat was het begin van een 
nauwe betrokkenheid bij de parochie, die nog steeds 
 aanhoudt. Sindsdien luistert ze vaak met zang en/of 
fluitspel de mis op in de Petruskerk.

Over het geloof praten, vindt ze lastig. Ze ervaart wel 
dat de band met het geloof en de parochie warmte 
brengt, een band zoals ze die bijvoorbeeld weer voelde 
toen ze het ‘Lied van Barmhartigheid’ zong, met tekst 
van Cees Remmers. Ze wil graag door haar aanwezig-
heid en muziek haar steentje bijdragen aan de kerk 
zoals die nu is. 

Kerstgroet van Van Harte

Anders dan u van ons 
gewend bent, ontvangt 
iedereen dit jaar met 
 Kerstmis de kerstgroet 
van de werkgroep Van 
Harte. Ga hiervoor op 
zondag �7 december om 
1�.00 uur naar Beek TV, of 
online via YouTube naar Kerk-tv Hilvarenbeek.

Wij wensen u allen een gezegende kersttijd. 

Tijdens het interview met Willemijn moest ik denken 
aan de vraag of iemands karakter aangeboren is 
of door de omgeving wordt gevormd, de nature-
 nurture-discussie. Willemijn is namelijk geboren en 
getogen in Boekel op het terrein van Huize Padua, het 
eerste instituut voor behandeling van psychiatrische 
 patiënten, waar haar vader directeur was en het gezin 
Van Baar met tien kinderen woonde. Van de tien 
 kinderen uit het gezin hebben allen of een beroep in de 
zorg zelf gekozen of in een niet-medisch beroep dienst-
baar aan de zorg. 

Brabants Conservatorium, opleiding dwarsfluit
Voor Willemijn gold zo’n beroepskeuze niet meteen; 
haar interesses en aanleg lagen vooral bij de muziek en 
daarin werd ze op vele manieren gestimuleerd. Op haar 
zestiende begon ze aan het Brabants Conservatorium 
in Tilburg aan de studie dwarsfluit. In 1988 vertrok ze 
met een cum laude-diploma op zak en met een tweetal 
muziekbeurzen naar Wenen.  
Bij terugkomst in Nederland speelde ze o.a. in het 
Radio Symfonie Orkest en het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest. Van deze optredens werden destijds de 
 opnames nog geperst op vinylplaten. Willemijn behaal-
de ook haar diploma als muziekdocent, en combineerde 
haar huishouden met lesgeven, optredens en de zorg 
voor haar eerste kind. Er volgden er nog vier. Omdat 
deze combinatie haar te zwaar werd, besloot ze een 
andere studierichting te kiezen.

Sociotherapie
Ze studeerde af als sociotherapeute. Toen ze met haar 
man Frits in Esbeek kwam wonen, startte ze haar eigen 
praktijk: ‘WeerBaar’. Daarnaast is ze als sociotherapeute 
werkzaam bij Forensisch Psychiatrie in Eindhoven. 
Sociotherapie is erop gericht om patiënten in een veilige 
omgeving te begeleiden naar stabiliteit, en hun daar-
naast structuur te bieden waarbinnen ze leren omgaan 
met grenzen om hun gedrag daarop aan te passen.
Zo’n begeleiding vereist een hoge mate van stabiliteit 
en overwicht, vaak zoekt de patiënt in de therapeut het 
voorbeeld voor zijn eigen leven. En als je Willemijn iets 
beter kent, herken je die kenmerken bij haar. Misschien 
heeft ook de beheerste ademhalingstechniek die nodig 
is voor het spelen van fluit en traverso, daaraan bijge-
dragen. 

 
van ons

 
Willemijn van Baar 

Solidair met kinderen 
met een rugzak

EenEen
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Gelovig afscheid

Fien van Raak-Vugts, † 29 september, 85 jaar
Ad van Peperstraten, † 3 oktober, 82 jaar
Ria Verhoeven-Wijten, † 6 oktober, 85 jaar
Jan Timmermans, † 26 oktober, 85 jaar
Will Mutsaers, † 1 november, 93 jaar
Sjaak van Oort, † 4 november, 85 jaar
Cato de Kort-van de Ven, † 5 november, 93 jaar 
Jo Dankers-Vos, † 14 november, 88 jaar
Jos Schellekens, † 30 november, 71 jaar
Jan Vingerhoets, † 3 december, 81 jaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van harte proficiat

 Getrouwd zijn
Nanne Burgers en Dries van Dal
vrijdag 18 december in de Petruskerk

Het diamanten huwelijksfeest hebben gevierd
Jan en Toos v.d. Sande
zondag 22 november in de Petruskerk

•

•

In onze parochie
Gedoopt

Max Timmermans
* 9 januari 2020,  6 december 2020 
Zoon van Roel en Ellen Timmermans-Wolfs

•
Vieringen  

in de kersttijd 
Donderdag �� december, kerstavond
16.00 H-Beek Kleuterviering (zonder parochianen)
18.00 Diessen Eucharistie voor gezinnen met Joke 
19.30 H-Beek Eucharistie voor gezinnen met Luciani
21.00 Diessen Eucharistie met Willibrorduskoor
22.30 H-Beek Eucharistie met Luciani

Vrijdag �� december, eerste kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistie met Norbertuskoor 
11.00 H-Beek Eucharistie met cantores Petruskerk

Zaterdag �� december, tweede kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistie met Joke 
11.00 H-Beek Eucharistie met cantores Petruskerk

Zondag �7 december
09.30 Diessen Eucharistie geen koor
11.00 H-Beek Eucharistie met cantores Petruskerk

Donderdag �1 december, oudjaar 
19.00 Diessen Eucharistie met Willibrorduskoor

Vrijdag 1 januari, Nieuwjaar
09.30 Diessen Eucharistie met Joke 
11.00 H-Beek Eucharistie met cantores Petruskerk

Zaterdag � januari, feest van Driekoningen
19.00 Diessen Eucharistie met Norbertuskoor

Zondag � januari, feest van Driekoningen
09.30 Diessen Eucharistie met Joke 
11.00 H-Beek Eucharistie met Luciani

 
Bij de vieringen mag het dan geldende aantal personen 
aanwezig zijn. Aanmelden voor maximaal één viering 
tijdens de kerstdagen kan bij het parochiesecretariaat: 
(013) 504 1215 of info@h-norbertus.nl. 
Alle vieringen vanuit Hilvarenbeek zijn te volgen via 
Beek TV of www.hilverportal.nl 

Oplossing rebus pagina 4: 
Solidair zijn, is iets doen wat lief is. 

Solidariteit
Geen andere weg valt er te bewandelen
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan
kleinen en groten, machtigen en zwakken. 

Geen ander pad is samen te effenen
dan dat van de hoop.
Vechten tegen ontmoediging,
Stapstenen leggen van moed en vertrouwen. 

Geen krachtiger teken is er
dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom
en bouwen aan zijn huis,
hier en nu reeds, te midden van de woestijn. 

Kerststal Willibrorduskerk Diessen


