Parochiekern H. Quirinus - Halsteren
25 februari 2018
LITURGIE TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lezingen: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rom.8, 31b-34; Mar. 9,2-10.
THEMA
Hier ben Ik
Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd lezen we het bekende
offerverhaal van Abraham. Niet zijn enige, geliefde zoon Isaak, maar een
ram werd uiteindelijk geofferd aan de Heer. God laat zich zo kennen als de
Heer die leven spaart. Als de Heer die leven en toekomst geeft. Ook van
ons wordt verwacht dat we ons geloof voortdurend uitzuiveren en niet vervallen tot dienst aan afgoden. Mogen we in deze voorbereidingstijd van
Pasen hieraan extra aandacht geven en bidden om inspiratie en kracht.
DIENST VAN DIT WEEKEND
ZO 25 februari : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pater Bertus van Schaik.
Volkszang met organist Peter Bakx en koorgroep.
DIENST VAN HET VOLGENDE WEEKEND
ZO 4 maart
: 9.30 uur.
FAMILIEVIERING / EUCHARISTIEVIERING, waarin
de a.s. communicanten uit Halsteren en Tholen zich
presenteren.
Voorgangers: Pater Bertus en pastor Lenie.
Koor: SinteKrijnsCantorij.
HISTORISCH WELBERGORGEL
Ook dit weekend een inlegvel bij het Sint Christoffel Bericht. Een interessant document, samengesteld door Jos Hagenaars, waarin historie, bouw,
werking en inzetbaarheid van het Welbergorgel aan de orde komen. Juist
dit orgel met zijn meer ingetogen klank wordt gedurende deze Veertigdagentijd ingezet om de SinteKrijnsCantorij en de Koorgroep te begeleiden.

PROJECT VASTENACTIE (2)
Beroepsonderwijs voor jonge vrouwen in
East Arunachal Pradesh, India.
2018 is het tweede jaar dat drie parochies dit project steunen. Het zijn de
parochies Sint Anna Steenbergen, Sint Christoffel Halsteren en de Parochie
Peerke Donders Tilburg. Zestig meisjes staan weer te trappelen om aan de
opleiding te beginnen!
Naast vakbewaamheid in de vakken kleermakerij, weven en borduren krijgen de meisjes vakken
aangeboden zoals: ontwikkeling
van zelfbewustzijn, capaciteitenbevordering, opleiding in leiderschap, ontwikkelingsprogramma
voor ondernemers, gezondheidszorg voor moeder en kind, kruidengeneeskunde, lezen en schrijven voor volwassenen en opleiding in handvaardigheid.
Hierdoor krijgen ze kansen op
een baan, kunnen ze zichzelf onderhouden, onafhankelijk worden en bijdragen aan hun gemeenschap. De
meisjes worden gekozen door catechisten in de verschillende dorpen en
door mensen die nauw samenwerken met de ontwikkelingsorganisatie.
Het is voor de meisjes flink aanpassen: voor de eerste keer ver van huis
buiten hun dorp, elkaar leren verstaan, want ze komen uit verschillende
dorpen met een eigen taal en cultuur en ook nog ”Hindi” leren, de officiële
taal van India. Ze hebben het er allemaal graag voor over en zijn ons erg
dankbaar, zo laten ze ons weten.
- wordt vervolgd Als u wilt helpen kunt u uw bijdrage overmaken naar:
rekeningnummer NL 06 RABO 01668.11.041
t.n.v. Stichting Ontwikkelingshulp ARUN o.v.v. ’Project Seva Kendra’.
Graag uw postcode erbij.
Ook kunt u uw gift overmaken op de rekening van Vastenactie:
NL 21 INGB 00000.05.850 o.v.v. projectnummer 400353.
Maakt u liever gebruik van het Vastenzakje? Neem er dan een mee vanuit
onze kerk en deponeer dat in de blauwe bus. Dank u wel.
J

INDIASE PROJECTMAALTIJDEN
Op de woensdagen 14 en 21 maart a.s. wordt in het Parochiecentrum,
Lindenlaantje 13 te Halsteren in het kader van het Vastenactieproject een
Indiase maaltijd voor u gekookt door pastor Sebastian! U bent van harte

uitgenodigd een van deze avonden van 17.00 tot 19.00 uur aan te
schuiven! Als u eens een keer van een echte Indiase maaltijd wilt genieten
en meer over het project van Seva Kendra, India wilt horen, kunt u hiervoor
plaats(en) reserveren. De kosten bedragen slechts € 20,00 per persoon.
Per avond kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan de projectmaaltijd. Inschrijven gebeurt op volgorde van aanmelding. Betaling graag vooraf.
Reserveren kan via de contactpersoon in de eigen parochiekern.
Voor Halsteren is dat Frits van Dijk, Beethovenstraat 70, 4661 BJ
Halsteren; tel.: (0164) 68 31 05; e-mail: friel@home.nl Doe dat ● per post
op het huisadres (graag met het geld in een envelop); ● per telefoon; ● per
e-mail. Graag o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aantal
personen en datum maaltijd.
Betaling kan contant aan de contactpersoon of maak, indien u zich per
telefoon of e-mail opgeeft, gebruik van het banknummer van de Parochiële
Caritas Instelling: NL 90 RABO 01188 91 626 (o.v.v. Indiase maaltijd 2018).
De inschrijving wordt op maandag 12 maart a.s. gesloten. Daarna
wordt met u contact opgenomen ter bevestiging van het doorgaan van de
maaltijd (bij voldoende aanmeldingen) en van uw reservering.
Kijk ook op www.sint-christoffel.nl onder ’Nieuws / activiteiten’.
CARITASCOLLECTE VOOR HET ’EIGEN’ VASTENACTIEPROJECT
In het weekend van 3 en 4 maart wordt in de vier kernen van onze Sint
Christoffelparochie speciaal voor het project ’Beroepsonderwijs voor jonge
vrouwen in East Arunachal Pradesh, India’ een Caritascollecte gehouden.
Van harte aanbevolen!!
COMMUNICANTEN PRESENTEREN ZICH
Op zaterdag 3 en zondag 4 maart presenteren de a.s. communicanten uit
de Sint Christoffelparochie zich aan de geloofsgemeenschap. De kinderen
uit de parochiekern Lepelstraat doen dat op 3 maart in hun eigen H. Antonius van Paduakerk. De kinderen uit de parochiekernen Halsteren en
Tholen doen dat op 4 maart tijdens de Familieviering in de H. Quirinuskerk
te Halsteren, waarbij natuurlijk ook alle andere kinderen van de Sint
Christoffelparochie van harte welkom zijn!
In Halsteren doen de jongens en meisjes uit Halsteren en Tholen hun
eerste H. Communie op zaterdag 21 april. Voor de kinderen uit Lepelstraat
valt de grote dag op zondag 6 mei.
11 MAART NA DE VIERING PRESENTATIE VASTENACTIEPROJECT
Na de viering van zondag 11 maart wordt iedereen van harte uitgenodigd
om een kopje koffie / thee met elkaar te drinken, waarna een presentatie
over het Vastenactieproject gegeven zal worden door pastor Sebastian en
een lid van de PCI (Parochiële Caritas Instelling). Zij stellen het zeer op
prijs als u daar even tijd voor zou willen maken!
En neem ook eens een kijkje bij de borden met informatie over het project.

VERANDERINGEN IN DE PAROCHIEKERNCOMMISSIE
In de ParochieKernCommissie Halsteren heeft André Romijn de functie van
voorzitter overgenomen van Dirk van der Hulst. Dirk was waarnemend
voorzitter en is blij dat nu in een definitieve invulling van de vacature is
voorzien. De PKC is Dirk heel dankbaar dat hij deze taak voor meer dan
acht maanden heeft waargenomen. Dirk blijft in de PKC en zal de functie
van vice-voorzitter en waarnemend penningmeester vervullen.
De heer Wim Stassen heeft te kennen gegeven vanwege persoonlijke
omstandigheden zich terug te trekken uit de PKC. Na jarenlang lidmaatschap van de PKC zijn wij Wim zeer dankbaar voor zijn diensten ten
behoeve van onze Quirinuskerk.
INTENTIES
ZO 25 FEBRUARI - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
DO 1 MAART - 9.00 uur - EUCHARISTIEVIERING
Miet Geers-Klaassen en Piet Geers, dochter Ria de Jong en schoonzoon
Piet Bogers.
ZO 4 MAART - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING / FAMILIEVIERING
Nelly van Loenhout-Verbraak; Frans van Baar; Overleden echtpaar
Scheepers-van den Enden; Ad Jonkers.

SCHUIF OOK AAN BIJ DE INDIASE PROJECTMAALTIJDEN
OP 14 EN 21 MAART a.s.
EN STEUN ZÓ HET VASTENACTIEPROJECT VOOR INDIA!
Sint Christoffel Parochie - H. Quirinuskerk - Halsteren
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren.
Tel.: (0164) 68 23 10 / e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl
Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op dinsdag en donderdag van
10.00 – 12.00 uur. In de zomerperiode alleen op donderdag.
Bankrek.nr. NL95RABO0118800647 t.n.v. Sint Christoffelparochie inzake H. Quirinus.
Website: www.sint-christoffel.nl

Pastoraal team
Hans de Kort, pastoor - e-mail: pastoorhans@sintannachristoffel.nl
Sebastian Chazhoor, priester - e-mail: pastorsebastian@sintannachristoffel.nl
Hein Paulissen, pastoraal werker - e-mail: pastorhein@sintannachristoffel.nl
Lenie Robijn, pastoraal werker - e-mail: pastorlenie@sintannachristoffel.nl
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. Tel.: (0164) 68 23 10.
Uitvaarttelefoon: 06 – 28 40 90 23.

