Parochiekern H. Antonius van Padua - Lepelstraat
14 april t/m 27 april

LITURGIE VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Derde zondag van Pasen - 14 april
Lezingen: Hand. 3, 13-15.17-19; 1 Joh. 2,1-5a; Luc. 24, 35-48.
Thema: Herken jij Hem?
Vierde zondag van Pasen – 21 april
Roepingenzondag - Zondag van de Goede Herder
Lezingen: Hand. 4, 8-12; 1 Joh. 3, 1-2; Joh. 10, 11-18.
Thema: Ik ken de mijnen

DIENSTEN VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Za. 14 apr. 19.00 uur
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger:
Pastoor Hans de Kort.
Koor:
Dameskoor.
Di.

17 apr.

19.00 uur
EERSTE NOVEEN
EUCHARISTIEVIERING.
Voorgangers:
Pastor Peter de Rooij.
Pastoor Hans de Kort.
Koor:
Dameskoor.

Za.

21 apr.

19.00 uur
WOORD, GEBED, COMMUNIEVIERING.
Voorganger:
Pastor Hein Paulissen.
Koor:
Gemengd koor ‘Samen Sterk’.

Di.

24 apr.

19.00 uur
TWEEDE NOVEEN
EUCHARISTIEVIERING.
Voorgangers:
Pastor Sebastian Chazhoor.
Pastoor Hans de Kort.
Koor:
Gemengd koor ‘Samen Sterk’.

LITURGIE VAN ZATERDAG 14 APRIL
Lezingen: Hand. 3, 13-15.17-19; 1 Joh. 2,1-5a; Luc. 24, 35-48.
Thema: Herken jij Hem?
Getuigen van God vanuit een eigen ervaring, vanuit een eigen relatie met
God, dat lijkt de opdracht van vandaag. Door Jezus zelf werden de
leerlingen, en daarmee wij allemaal, toegerust om een verbond met Hem
aan te gaan en trouw te blijven aan dat verbond.
LITURGIE VAN ZATERDAG 21 APRIL
Roepingenzondag - Zondag van de Goede Herder
Lezingen: Hand. 4, 8-12; 1 Joh. 3, 1-2; Joh. 10, 11-18.
Thema: 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.
ANTONIUSNOVEEN 2018
Op dinsdag 17 april begint in Lepelstraat de jaarlijks terugkerende Noveen
ter ere van Antonius van Padua, patroonheilige van verloren zaken. Deze
Noveen trekt elk jaar trouwe bezoekers van alle leeftijden, ieder op zijn/
haar eigen manier. De vieringen vinden negen dinsdagen achtereen plaats
en beginnen om 19.00 uur in onze kerk. De vaandels en kussens die van
het Markiezenhof te leen zijn gekregen, zullen tijdens de eerste Noveen
worden binnengedragen door de misdienaars en kinderen van het
Kinderkoor. Tijdens alle Noveenvieringen is het ’winkeltje’ open met
verschillende devotieartikelen. Ook de stichting Vrienden van Antonius
heeft een aparte tafel. Daar kunt u van alles te weten komen over de
stichting. U kunt hier ’vriend’ van Antonius worden en eventueel een
verjaardagskalender of leuk waxinelichtje kopen.
Antonius van Padua heeft bij veel mensen een hele speciale plaats in hun
leven. Zij willen hem eren met het opsteken van kaarsen, het opschrijven
van intenties, gebeden en liederen. Ieder jaar komen veel mensen bijeen
om elkaar te ontmoeten en samen het lief en leed van het dagelijkse leven
weg te leggen. Door vele brandende kaarsen voel je samen die
verbondenheid.
De vieringen worden alle negen keren door twee of meer pastors geleid.
Hiervoor zijn diverse pastors uitgenodigd. Muzikaal worden de vieringen
opgeluisterd door een koor uit Lepelstraat of een gastkoor.
De Wandelende Krabben uit Bergen op Zoom komen nog iedere Noveen
naar Lepelstraat gewandeld, zoals het traditie was in vroegere tijden om
vanuit Bergen op Zoom naar de noveen te komen. Deze bezoekers en alle
anderen zijn van harte uitgenodigd om na afloop van de viering koffie te
drinken in de Till.

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.
SAM’S KLEDINGACTCIE HOUDT INZAMELING OP 21 APRIL
Op zaterdag 21 april a.s. kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur gebruikte en
nog bruikbare kleding, huishoudtextiel en schoenen ingeleverd worden bij
de H. Quirinuskerk in Halsteren, de H. Antonius van Paduakerk te
Lepelstraat en de H. Willibrorduskerk te Oud-Vossemeer.
Dit keer is de opbrengst bestemd voor een project waarbij 18 scholen in
crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden.
Help mee en duik nog even uw kasten in op zoek naar geschikte spullen
voor de inzameling!
Hieronder een overzichtje van wat wel en niet ingeleverd kan worden.
WEL inleveren:
NIET inleveren:
- draagbare kleding.
- vuile kleding.
- lingerie.
- knuffels, speelgoed.
- sokken en schoenen, samengebonden.
- vloerbedekking.
- Tassen en accessoires.
- kussens, dekbedden.
- lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, - breigaren, bollen wol.
kussenslopen, dekbedovertrekken.
.
NOG OPGEVEN TOT 22 APRIL
Belangstellenden kunnen zich nog tot 22 april opgeven voor de dagbedevaart Banneux ’Nieuwe Stijl’. Deze is inclusief versnapering in de
bus tijdens de heen- en terugreis; warme middagmaaltijd en ’s middags
koffie / thee met vlaai. Om 10.30 uur wordt de Internationale Eucharistieviering gehouden; om 13.30 uur de Bidweg naar de Bron, terwijl de
ziekenzegening om 15.00 uur zal plaatsvinden. Pelgrims vertrekken ’s
morgens tussen 6.00 en 7.00 uur en gaan ’s avonds om ± 16.30 uur weer
huiswaarts. Opgeven bij L. Botermans, tel. 0164 - 686819.
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 zomerperiode. 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. 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 Wereldjongerendagen kan gemaild worden naar
jongerenwerker Nina Mertens jong@bisdombreda.nl
Kijk ook op de website van het Sint Franciscuscentrum.

Uw gebed wordt gevraagd voor :
Kees van Aert e.v. Cor Simonse; Harry van Schilt w.v. Toos van Tillo
e.v. Gerda Waning; Cornelia Huijsmans w.v. Jacobus Dekkers; Kees
van Dijk e.v. Joke Rommelse.
Zaterdag 14 april 19.00 uur Eucharistieviering.
Intenties:
To Quintus e.v. Kees Schetters.
Dinsdag 17 april 19.00 uur Eucharistieviering.
Intenties:
Piet Mertens; Rinus Bakx e.v. Mien Jochems; Piet Jochems e.v.
Astrid Besling; o.o Toon Rens en Cor Rens – van Tillo en
schoondochter Ineke Rens – van Eekelen; o.o. Helena van de
Wildenbergh en Franciscus Luijks; To Quintus e.v. Kees Schetters;
o.o. Hector – van den Aarsen.
Zaterdag 21 april 19.00 uur Dienst van W.G.C.
Intenties:
Cor van Rijen ; Adrianus van Tillo w.v. Cornelia Luijks en kinderen.
Dinsdag 24 april 19.00 uur Eucharistieviering.
Intenties:
Piet Jochems e.v. Astrid Besling; Christ Elzakkers e.v. Nel Luijkx;
o.o. Helena van den Wildenbergh en Franciscus Luijks.
De gratis digitale nieuwsbrief
Hebt u zich nog niet ingeschreven voor de gratis digitale Nieuwsbrief? Dat
kan heel eenvoudig via de homepage van onze website www.sintchristoffel.nl Vermeld in de rechterkolom naam en e-mailadres en blijf op
deze manier op de hoogte van het nieuws uit onze parochie!
Om het u heel erg makkelijk te maken ligt bovendien op een van de tafeltjes
achter in de kerk een map. Noteer daarin uw naam en e-mailadres en
ontvang op deze manier de digitale Nieuwsbrief.
Voor parochianen, die de Nieuwsbrief niet via de computer kunnen
ontvangen, liggen gedrukte exemplaren in alle vier de kerken.
Sint Christoffel Parochie - H. Antonius van Paduakerk - Lepelstraat
Kerkstraat 53, 4664 BP Lepelstraat.
Tel.: (0164) 68 25 25
e-mail: parochiekernlepelstraat@hotmail.com
Het secretariaat van de parochiekern Lepelstraat is open op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur
en op de eerste donderdag van de maand van 19.00 – 20.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties alleen op dinsdag.
Bankrekeningnr. NL65RABO0128000376
t.n.v. Sint Christoffelparochie inzake H. Antonius van Padua
Facebookpagina: Vrienden van Antonius
Website: www.sint-christoffel.nl

