Parochiekern H. Quirinus - Halsteren
17 december 2017
LITURGIE DERDE ZONDAG VAN DE
ADVENT
Lezingen:
Jes. 61, 1-2a.10-11; Joh. 1, 6-8.19-28.
THEMA
Voorbereiden op het Licht
Kunnen wij nog blij en dankbaar zijn? Waar worden wij dan blij van? En
wanneer voelen we dankbaarheid opbloeien in ons hart? De liturgie van
vandaag voert ons naar een diepe vreugde. Zij is te vinden in ons geloof, in
God die ons tegemoet treedt met goed nieuws, die uit is op ons heil. Laten
wij ons hart openen voor deze goddelijke vreugde.
DIENST VAN DIT WEEKEND
ZO 17 december : 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastor Sebastian Chazhoor.
Koor: SinteKrijnsCantorij.
DIENST VAN HET VOLGENDE WEEKEND EN MET KERSTMIS
ZO 24 december : VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT.
9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Hans van Geel.
Koor: Heren van de SinteKrijnsCantorij.
ZO 24 december: KERSTAVOND.
16.00 uur - FAMILIEKERSTVIERING.
Voorganger: Pastor Hein Paulissen.
Koor: Volkszang met organist Hans Dogge en koorgroep
ZO 24 december: KERSTAVOND.
23.00 uur - EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Hans van Geel.
Koor: SinteKrijnsCantorij.
MA 25 december: EERSTE KERSTDAG.
9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastor Sebastian Chazhoor.
Koor: SinteKrijnsCantorij.
J

KERSTEDITIE PAROCHIEBLAD IN NIEUW JASJE
De kersteditie van ons parochieblad is verschenen in een eenvoudiger
vorm dan u de laatste jaren gewend was. Naast nieuws uit onze parochie
en de vier parochiekernen vindt u er o.a. het vieringenoverzicht vanaf de 4 e
Zondag van de Advent t/m Nieuwjaar in. Bovendien is onlangs de eerste
digitale Nieuwbrief van de Sint Christoffelparochie verschenen. U kunt zich
hiervoor inschrijven via de website van onze parochie: http://sintchristoffel.nl/nieuws-activiteiten/129-nieuwsbrief Vul uw naam en e-mailadres in en krijg enige keren per jaar de Nieuwsbrief in uw eigen elektronische brievenbus.
KERSTCONCERT TOONKUNSTKOOR EN SASSO MONTANARI
Op dinsdag 19 december wordt in het Kerkelijk Centrum aan de Williamstraat te Bergen op Zoom om 20.00 uur een concert gegeven dat geheel
in de sfeer van het naderende Kerstfeest staat. Trouwe bezoekers weten
dat het organiserende Toonkunstkoor voor deze gelegenheid altijd streeft
naar passende sfeer en begeleiding van het te zingen kerstrepertoire. Ook
dit jaar zal daar niet van worden afgeweken.
Samen met het bekende (o.a. van de Carmina Burana) Steenbergs Kamerkoor Sasso Montanari onder leiding van Janno den Engelsman, is er een
programma samengesteld waarin traditionele liederen worden afgewisseld
met eigentijdse. In de teksten van deze liederen is de herkomst goed terug
te horen. Zelfs de klimatologische omstandigheden rond het Kerstfeest
blijken een bron van inspiratie voor Scandinaviërs, Polen, Duitsers, Fransen, Engelsen en Italianen.
Sasso Montanari en het Toonkunstkoor treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op en worden begeleid door verschillende instrumentalisten. Na
afloop is er een gezellige, verzorgde nazit.
Het concert is vrij toegankelijk, een bijdrage in de kosten wordt op prijs
gesteld.
U BENT BINNEN EN BUITEN VAN HARTE WELKOM!
Traditiegetrouw zal in de aanstaande kerstperiode het kerkplein voor de H.
Quirinuskerk worden opgesierd met een fraaie kerststal. Een vaste groep
enthousiaste vrijwilligers is verantwoordelijk voor de opbouw van deze
kerststal. Groot en levensecht. Levende have als een ezel en schapen.
Bijbelse figuren die letterlijk tot de verbeelding spreken met Maria en Jozef
en het Kerstekind. Een mooie plek om in het jachtige leven van elke dag
even tot rust en bezinning te komen. Ga even langs, doe het, je zult zien
dat het helend werkt, los van sentiment of nostalgie. Een bezoekje betekent
ook blijk geven van waardering voor de mensen die zich elk jaar weer
inzetten om Kerstmis ook op deze wijze te kunnen vieren.
De kerstagenda voor deze feestelijke tijd maakt onder meer melding van
het jaarlijkse kerstconcert uitgevoerd door de plaatselijke Harmonie, naast
de vaste erediensten die in de kerk zullen plaatsvinden. Een entree op één
van die dagen laat je in verwondering staan voor de prachtige kerstgroep,
opgesteld in de kerk. U bent binnen en buiten van harte welkom.

Namens de medewerkers van de Stichting Behoud Quiriniskerk: een Zalig
Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar. ’Dat deze vredeswens ooit iedereen mag bereiken, dat is ons aller wens’.
Kees Rommers
VIERINGEN
De vierde zondag van de Advent valt dit jaar op 24 december. In de kerk
van Lepelstraat zal de vierde zondag van de Advent op zaterdag 23 december om 19.00 uur gevierd worden. In de kerk van Halsteren gebeurt dat op
zondag 24 december om 9.30 uur. ’s Middags zijn er die dag in Lepelstraat
en Halsteren om 16.00 uur Familiekerstvieringen. ‘s Avonds vinden in alle
kerken de vieringen voor kerstavond plaats. Oudjaar valt op zondag en
wordt gevierd als op zondag. Er is dus geen avondviering op 31 december.
WAAR KUN JE HET KINDJE WIEGEN?
Jammer genoeg wordt dit jaar een jarenlange, mooie traditie doorbroken: er
wordt in onze kerk geen ‘Kindje wiegen’ georganiseerd. Daarom wijzen wij
op het ’Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten in de kerk van Tholen op 24
december om 15.30 uur. In de kerk van Lepelstraat zijn op Tweede
Kerstdag alle kinderen om 12.00 uur van harte welkom rondom het Kindje!
OP TWEEDE KERSTDAG KERSTCONCERT IN ONZE KERK
Traditiegetrouw geeft de Halsterse Harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid
op Tweede Kerstdag een kerstconcert in onze Quirinuskerk. Aanvangstijd
13.00 uur. Na afloop van het concert wordt een kopje koffie/thee gedronken
in de ontmoetingsruimte. De toegang is gratis. Een vrijwillige financiële
bijdrage ten behoeve van de Stichting Behoud Quirinuskerk is welkom.
STUUR DE BESTE KERKFOTO VAN HET JAAR IN!
Nationale fotowedstrijd van Actie Kerkbalans ’Jouw kerk in beeld’
Zoals eerder aangekondigd introduceert Actie Kerkbalans een nationale
fotowedstrijd waar alle kerkleden, jong en oud, aan mee kunnen doen.
Gevraagd wordt de waarde van de eigen kerk weer te geven in één foto.
Er zijn drie categorieën.
Kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar), volwassenen (18+).
De foto’s worden beoordeeld door een vakjury o.l.v. Ramon Mangold. De
jury kijkt naar het verhaal dat de foto vertelt. De uitdaging is om dat wat de
kerk voor iemand persoonlijk belangrijk maakt, in een foto te vangen.
Hoe doe je mee? Inzenden kan t/m 22 december 2017!
Stuur je foto naar info@kerkbalans.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, kerk waar je naartoe gaat en een kort fotobijschrift. Per persoon kun je één foto insturen. Het insturen van een bestaande ’kerkfoto’ mag ook, als je ‘m maar zelf gemaakt hebt.
Wat valt er te winnen?
Winnaars van de Nationale Fotowedstrijd 2018 ’Blik op de Kerk’ winnen de
’Kerkblik-award’, een masterclass fotografie van Ramon Mangold én een
geldbedrag van € 250 voor hun lokale Actie Kerkbalans!

INTENTIES 17 t/m 25 DECEMBER
OVERLEDEN: Marieke Nijs-van Akkeren; Netje van Broekhoven-den
Ouden.
____________________________________________________________
ZO 17 DECEMBER - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
Jane Nuijten-van Eekelen; Ton en Nel Rouwendal; Overleden ouders
Rockx-Suijkerbuijk; Overleden ouders Uijtdewilligen-Kroft.
DO 21 DECEMBER - 9.00 uur - EUCHARISTIEVIERING
ZO 24 DECEMBER - 9.30 uur - VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
EUCHARISTIEVIERING
ZO 24 DECEMBER - 16.00 uur - KERSTAVOND - GEBEDSDIENST
FAMILIEKERSTVIERING
Toke Nefs-van Loon; Kees Roks en Dianneke; Sjaak van Loon en Betsie
van Loon-de Koning; Overleden ouders Van der Avert-Gladdines; Overleden ouders Mens-Clarijs; Theo en Nelly Bogers-Mens .
ZO 24 DECEMBER - 23.00 uur - KERSTAVOND
EUCHARISTIEVIERING
Nelly van Loenhout-Verbraak; Gérard van den Bogart; Overleden ouders
Bovée-Hack; Frans van Baar; Gerard Heijmans; Miet Geers-Klaassen en
Piet Geers, dochter Ria de Jong en schoonzoon Piet Bogers; Toos Kruf;
Willy Verswijveren; Antoinetta van Broekhoven-den Ouden; Willy VeldingBesters; Cornelis Besters; Cornelia Besters-Roosendaal; Ineke Suijkerbuijk-Bakx; Ineke Rens-van Eekelen, ouders en schoonouders.
ZO 25 DECEMBER - 9.30 uur - EERSTE KERSTDAG
EUCHARISTIEVIERING
Ad Jonkers; John Govaarts; Jan Roosendaal; Miet Geers-Klaassen en Piet
Geers, dochter Ria de Jong en schoonzoon Piet Bogers; Petrus Verbeek
namens de Verbeekstichting; Elma Sebregts-Nuijten en overleden grootouders; Kees Roks en Dianneke; Overleden ouders Verswijveren-van de
Heuvel; Overleden ouders Gelten-Paulus; Overleden ouders Van der AvertGladdines; Overleden ouders Van Overveld-Sep.

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

