
 

 

 

 

Brandende kaarsen die oplichten tijdens de lange 

winteravonden. 

Brandende kaarsen die hoop uitstralen in soms moeilijke 

momenten. 

Brandende kaarsen die onze verwachting van een toekomst 

van gerechtigheid en vrede uitdrukken. 

Brandende kaarsen die mensen met elkaar verbinden en 

samen op weg laten gaan naar Kerstmis. 



 

 

Tijdens de advent willen we in onze parochie een levende 

adventskrans maken. We laten vier kaarsen rondgaan, één in 

elke windrichting.  

 

Op zondag 29 november, op het einde van de viering van de 

eerste zondag van de advent, krijgen vier personen een 

kaars mee. Die kaars blijft hoogstens één of twee dagen bij 

hen.  

 

De avond dat de kaars bij hen is, zou het mooi zijn enkele 

andere mensen uit te nodigen (een buur, een ander gezin, 

een alleenstaande, een vluchteling…). Rond de brandende 

kaars kan je met elkaar even uitwisselen over wat Kerstmis 

voor ieder betekent of delen met elkaar wat elkeen vandaag 

sterk bezighoudt.  

 

Daags nadien vervolgt de kaars haar tocht. De kaars wordt 

doorgegeven aan iemand anders die je zelf mag kiezen: een 

buur, een vriendin, een ander gezin, een ander lid van je 

vereniging, een collega, … die op zijn of haar beurt hetzelfde 

doet als wat de avond tevoren gebeurde. 

 

Zo geven we elkaar wat licht en warmte door, verbinden we 

mensen met elkaar en maken we vier kringen van hoop,  

een levende adventskrans in Ranst op weg naar Kerstmis. 

 



 

De kaarsen beëindigen hun tocht op Kerstavond 24 

december wanneer ze in de kerk rond de kerststal zullen 

opgesteld worden. 

 

Je bent nu alvast uitgenodigd op Kerstavond om 20.00 uur in 

de Sint-Pancratiuskerk. 

 

Bij de kaars hoort ook een Reisgids.  

Daarin kan je op de datum dat de kaars bij jou is, je naam en 

adres noteren. Er is ook ruimte om een korte gedachte, een 

wens of beschouwing neer te pennen. Op die manier 

schrijven alle deelnemers mee aan de vier reisgidsen van de 

vier kaarsen en gaan woorden van hoop van mens tot mens. 

Wanneer je de kaars aan de persoon die je uitkoos 

doorgeeft, overhandig hem of haar dan ook de Reisgids met 

een woordje uitleg. 

 

 

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Robert 

Vermeiren, telefoon 03 685 26 13 of laat hem weten 

wanneer de kaars bij jou was. 

 

 

Dit is een initiatief van de Sint-Pancratiusparochie in Ranst. 


