
Uitnodiging voor Kerstnacht 2019  

 
Net zoals de laatste jaren zal de kerstnachtviering van de 

geloofsgemeenschap Augustinus plaats vinden in de Aula van het 

Augustinianum.  

De viering begint om 21.00 uur.  

 

We vieren met kerstmis dat God onder de mensen komt en onze weg 

verlicht. Maar in de aanloop naar kerstmis zien we op dit moment in de 

wereld om ons heen veel problemen, onder andere groeiende armoede, 

geweld en een bedreigde natuur. Maar gelukkig is er ook sprake van 

talrijke initiatieven voor een rechtvaardiger wereld en om die wereld voor 

alle mensen leefbaar te houden. Aan ons als Christenen de taak hierin 

voor te gaan.  In de nachtmis is dit jaar gekozen voor het thema:  

“Word wakker!”  
“dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt”  

 

Bij deze viering wordt verwezen naar de hoopgevende encycliek “Laudato 

Si” van Paus Franciscus.  

De Paus roept in zijn encycliek alle mensen van goede wil op om met 

respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Hij vraagt ons 

te kiezen voor rechtvaardigheid en verbondenheid, voor soberheid en 

nederigheid en met deze houding te werken aan het behoud van de 

schepping, aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de 

zwaksten en aan het welzijn van de generaties die na ons komen.  

Maar vooral gaat het de Paus om liefde voor de schepping en voor je 

medemens, want dat geeft vreugde.  

 

Deze kerstviering wil ons wakker maken, dat het licht in ons ontwaakt, 

zodat we weer op weg gaan met een nieuw elan. Dat we meer aandacht 

kunnen geven aan mensen in nood en aan de schepping; een aandacht 

die ons gelukkig maakt. Liefde is merkwaardig: Het vermenigvuldigt zich 

wanneer je het deelt! 

U bent allen van harte uitgenodigd om met ons de Kerstnachtmis te 

vieren.  

De ingang van het Augustinianum ligt aan de Dirk Boutslaan 25, daar zijn 

ook voldoende gratis parkeerplaatsen.  

Graag tot 24 december, 21.00 uur.  Frans en Simone Bartelds  

 

 



 

 

 

P.S. De encycliek is te vinden op internet 

www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-

Franciscus-Laudato-Si.pdf . 

 

De encycliek is ook te koop als boek “Laudato Si” (Geprezen zijt gij) 

Er is ook een samenvatting vinden op internet:  

laudato-si.nl/pdf/Samenvatting_LS_-_uitgebreid  

 

 


