Parochiekern H. Quirinus - Halsteren
21 / 22 april 2018
LITURGIE VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Roepingenzondag - Zondag van de Goede Herder
Lezingen: Hand. 4, 8-12; 1 Joh. 3, 1-2; Joh. 10, 11-18.
THEMA (22 april)
Ik ken de mijnen
Een heel oud beeld van Christus uit de eerste eeuwen van het christendom is dat van de herder met een schaapje om zijn nek. Dat is niet alleen
geïnspireerd door het evangelie van vandaag, maar zeker ook doordat in
het Eerste Verbond, dat wat we ook Oude Testament noemen, het beeld
van de Herder veel voorkomt. God is als een herder, dat wil zeggen Hij
hoedt, Hij verzorgt, Hij houdt bijeen. Dit beantwoordt aan een heel diep
verlangen in mensen om verzorgd en behoedt te worden. Geborgenheid is
een groot goed, zolang als de mens op aarde is. En zeker vandaag nu de
sociale cohesie onder spanning staat.
DIENSTEN VAN DIT WEEKEND
ZA 21 april : 10.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING WAARIN COMMUNICANTEN UIT
DE PAROCHIEKERN HALSTEREN HUN EERSTE H.
COMMUNIE DOEN.
Voorgangers: Pastoor Hans de Kort en pastor Lenie
Robijn.
ZO 22 april : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pater Bertus van Schaik.
Koor: Koorgroep met organist Peter Bakx.
DIENST VAN HET VOLGENDE WEEKEND
ZO 29 april : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Hans de Kort.
Koor: Heren van de SinteKrijnsCantorij.

DE COMMUNICANTEN VAN DE PAROCHIEKERN HALSTEREN

Deze kinderen nemen op 21 april voor het eerst deel aan de Eucharistie
ROEPINGENZONDAG
Op de vierde zondag van Pasen viert de RK Kerk ’Wereldroepingendag’.
Dit jaar is dat 22 april. Op deze Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle
kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat en het godgewijde leven.
Vanwege Roepingenzondag is een Bisdom Magazine uitgebracht en op
www.roeping.nu komen vijf nieuwe video’s online. De filmpjes gaan na wat
je nodig hebt om een goede priester of diaken te kunnen worden in deze
tijd, om leerling van Christus en getuige te kunnen zijn in de wereld van nu.
Dat sluit aan bij de boodschap van paus Franciscus voor deze Roepingenzondag. ”We moeten onze roeping beleven in het heden dat God ons
geeft”, zegt hij. ”De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen.” De
boodschap van de paus is te lezen op www.roeping.nu en op de bisdomwebsite. Op de tafeltjes in de kerk liggen speciaal voor Roepingenzondag
uitgebrachte gebedskaartjes.
TWEEDE DINSDAG ANTONIUSNOVEEN
Op dinsdag 24 april a.s. vindt in de H. Antonius van Paduakerk te
Lepelstraat de tweede viering van de Antoniusnoveen plaats. U bent van
harte welkom bij deze viering die om 19.00 uur begint. Voorgangers zijn
pastor Sebastian Chazhoor en pastoor Hans de Kort.
PLUSBUS RIJDT NAAR NOVEENVIERINGEN
Als u gebruik wilt maken van de Plusbus Halsteren-Lepelstraat voor een rit
naar deze vieringen op de dinsdagavond en/of de slotviering op zondag 17
juni, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Plusbus HalsterenLepelstraat. Te bereiken op maandag t/m vrijdag alleen ‘s morgens tussen
9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 0164 651020.
BOEKJE EN EXEMPLAREN NIEUWSBRIEF OP TAFELTJE
Om het u heel erg makkelijk te maken ligt op een van de tafeltjes achter in
de kerk een boekje. Noteer daarin uw naam en e-mailadres en ontvang op
deze manier de gratis digitale Nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van het
nieuws uit onze parochie!

Voor parochianen, die de Nieuwsbrief niet via de computer kunnen ontvangen, liggen gedrukte exemplaren op de tafeltjes.
VAN HARTE UITGENODIGD BIJ DE MARIAVIERING
Ook dit jaar wordt tijdens de meimaand in onze kerk een Mariaviering gehouden. De viering vindt plaats op vrijdag 18 mei om 14.30 uur. Noteer
datum en tijd alvast in uw agenda!
BEDEVAARTEN NAAR MARIA MET HET GOUDEN HART
Voor de 71e keer vertrekken dit jaar vanuit het bisdom Breda weer de
jaarlijkse bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing, een
plaatsje gelegen vlakbij Dinant in de Belgische Ardennen waar van 29
november 1932 tot 3 januari 1933 Maria drieëndertig maal is verschenen
aan vijf kinderen.
De zorgbedevaart voor West-Brabant en Zeeland wordt gehouden in het
weekend van 2 - 3 - 4 juni a.s. en wordt begeleid door een arts,
verpleegkundigen en vrijwilligers die borg staan voor een goede verzorging.
Indien u met de zorgbedevaart mee wilt gaan betekent dit dat u zaterdagochtend vertrekt vanuit Bergen op Zoom en maandagavond hier weer
terugkeert. Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op
het Heiligdom. Als pastorale leiding gaan vicaris Paul Verbeek en pastoor
Hans van Geel mee, die voor zullen gaan in de Nederlandstalige kerkdiensten.
De inschrijvingstermijn voor de verzorgde bedevaart sluit op 25 april.
De dagbedevaart is op zondag 3 juni. Vertrek zondagochtend vroeg. Uw
opstaptijd krijgt u in de week voor vertrek te horen. Onderweg in de bus
wordt gebeden en worden verschillende liederen gezongen ter ere van
Maria. Om 11.00 uur is er een Hoogmis en ’s middags het Lof met ziekenzegening. Indien u dit wenst kunt u die zegening ontvangen.
De dagbedevaartgangers vertrekken om ongeveer 16.30 uur weer vanuit
Beauraing en worden daarbij uitgezwaaid door de achterblijvers.
Voor de dagbedevaart kunt u zich tot 5 mei opgeven.
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij:
Mevr. C. van Beurden-van Wiggen, tel.0167-56 54 24.
Bezoekt u ook eens de website www.bedevaartbeauraing.nl
WERELDJONGERENDAGEN (WJD) 2019
De Wereldjongerendagen vinden elke twee à drie jaar plaats. De WJD 2019
worden gehouden van 22 tot 27 januari en vinden plaats in Panama Stad
tijdens de lokale zomer-periode. De organisatie verwacht 350.000 pelgrims
te mogen verwelkomen en vele bisschoppen en kardinalen.
De datum kan vanwege de schoolroosters ingewikkeld zijn voor deelnemers uit Europa en Noord-Amerika, maar het weer moest doorslaggevend zijn bij de keuze voor de datum. Vooral het vermijden van het zware
regenseizoen in Panama was van belang.

Jongeren (18 - 30 jaar) kunnen zich opgeven tot 1 oktober 2018. Met
praktische of inhoudelijke vragen over de reis kunnen ze terecht bij de
organisatie van de WJD-reis.
Voor vragen over het bisdom Breda en de WJD kan gemaild worden naar
jongerenwerker Nina Mertens: jong@bisdombreda.nl
Kijk ook eens op de website van het Sint Franciscuscentrum.

INTENTIES
OVERLEDEN:

John de Kock; Ria van den Bogart-de Nijs; Cor van KaamSebregts; Jorn Boeijkens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------ZA 21 APRIL - 10.30 uur - EUCHARISTIEVIERING WAARIN
COMMUNICANTEN UIT DE PAROCHIEKERN HALSTEREN HUN
EERSTE H. COMMUNIE DOEN
De opa en oma flatje Withagen van Vince Paasen, zijn ome Kees Laanen
en zijn tante Adriënne Deelen.
ZO 22 APRIL - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
Miet Geers-Klaassen, Piet Geers, dochter Ria de Jong en schoonzoon Piet
Bogers; Jgt. Adrie de Keijzer en Imelda de Keijzer-Kerstens; Marieke Nijsvan Akkeren.
DO 26 APRIL - 9.00 uur - EUCHARISTIEVIERING
ZO 29 APRIL - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
Nelly van Loenhout-Verbraak; Antonetta van Broekhoven-den Ouden;
Annie van Kempen; Lies van Kempen; Marieke Nijs-van Akkeren.

Sint Christoffel Parochie - H. Quirinuskerk - Halsteren
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren.
Tel.: (0164) 68 23 10 / e-mail: quirinuskerk2@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 werkster - e-mail: pastorlenie@sintannachristoffel.nl
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. Tel.: (0164) 68 23 10.
Uitvaarttelefoon: 06 – 28 40 90 23.

