Parochiekern H. Antonius van Padua - Lepelstraat
9 dec. t/m 22 dec. 2017
LITURGIE VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Tweede zondag van de Advent - 9 december
Lezingen: Jes. 40, 1-5.9-11; Mar. 1, 1-8.
Thema: Als een bode vooruit
Derde zondag van de Advent - 16 december
Lezingen: Jes. 61, 1-2a.10-11; Joh. 1, 6-8.19-28.
Thema: Voorbereiden op het Licht

DIENSTEN VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Za.
9 dec. 19.00 uur
WOORD, GEBED COMMUNIEVIERING.
Voorganger:
Vrijwilligers.
Koor:
Gemengd koor ‘Samen Sterk’.
Di.

12 dec.

19.00 uur
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger:
Pastor Hans van Geel.

Za.

16 dec.

19.00 uur
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger:
Pater Bertus van Schaik.
Koor:
Dameskoor.

Di.

19 dec.

19.00 uur
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger:
Pastor Sebastian Chazoor.

KANSELBOODSCHAP
Voorgelezen in de kerken van de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie in het weekend van 2 / 3 december 2017
Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie wil ik u de volgende mededeling doen.
De bisschop van Breda heeft de verantwoordelijkheid om in het gehele
bisdom goede pastorale zorg te realiseren. Daartoe doet hij van tijd tot tijd
een beroep op de pastorale beroepskrachten in ons bisdom. Ook is het een
goede zaak, zowel voor de parochies als voor de pastorale beroepskrachten, om met enige regelmaat een nieuwe uitdaging aan te gaan.
In de afgelopen maanden heeft bisschop Liesen met pastoor Hans van
Geel gesproken over zijn toekomst. Pastoor Van Geel is bijna 12½ jaar
werkzaam als pastoor van de Sint Annaparochie te Steenbergen en sinds 1
september 2013 tevens pastoor van de Sint Christoffelparochie in
Halsteren. Bisschop Liesen heeft pastoor Van Geel gevraagd een nieuwe
benoeming te aanvaarden. Daar heeft pastoor Van Geel ja op gezegd.
Met ingang van 1 februari 2018 wordt pastoor Van Geel benoemd als
pastoor van de Sint Franciscusparochie te Rucphen en als pastoor van de
drie parochies van de regio Zundert: De H. Trudoparochie te Zundert, de H.
Bavoparochie te Rijsbergen en de parochie van de Heilige Drie-eenheid te
Klein Zundert. Hij gaat wonen in de pastorie van Zundert.
Op zondag 7 januari wordt afscheid genomen van pastoor Van Geel tijdens
en na de eucharistieviering om 9.30 uur in de H. Gummaruskerk in Steenbergen. Daarna neemt hij een kort verlof op.
We zijn blij u te kunnen melden dat bisschop Liesen heeft kunnen voorzien
in de opvolging van pastoor Van Geel. Met ingang van 1 februari wordt de
eindverantwoordelijkheid voor de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie overgenomen door pastoor Hans de Kort. Pastoor De Kort gaat
leiding geven aan het pastoraal team en zal net als de huidige pastoor
volledig beschikbaar zijn voor de pastorale zorg in beide parochies. Het
pastoraal team en de beide parochiebesturen hebben met hem kennisgemaakt en zien uit naar de samenwerking.
Pastoor De Kort is sinds 2006 pastoor in de parochie De Bron te
Hoogerheide en vanaf 2009 ook pastoor in de parochie O.L. Vrouw in het
Woud te Wouw. Hij is 59 jaar. Pastoor De Kort zal komen wonen in de
pastorie in Steenbergen. Op zondag 4 februari wordt pastoor De Kort
geïnstalleerd als pastoor van de beide parochies door bisschop Liesen. De
installatieviering zal plaatsvinden in de H. Quirinuskerk te Halsteren om
9.30 uur. U bent daarbij van harte welkom.
We leven vandaag op de Eerste Zondag van de Advent in de hoopvolle
verwachting van een nieuwe toekomst. Dat God beide pastoors en ons
allen daarbij tot steun en inspiratie mag zijn.
OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD
Op 4 november jl. werd bij onze kerk weer kleding ingezameld voor Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood. Er werd 655 kg in ontvangst genomen.
Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben
velen weer hoop op een betere toekomst. Sam’s Kledingactie wil iedereen
die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken!

DAG VAN AANDACHT VOOR ELKAAR
Aandacht is een bron van liefde.
Ze is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt.
Ze is niet alleen op zichzelf gericht, ze ziet ook een ander.
Ze verspreidt licht. Ze heeft fantasie en is verrassend.
Ze haalt mensen uit de schaduw.
Ze is attent. En creatief. Ze denkt aan wie gemist wordt.
Ze kan stil zijn. Maar ook stem geven aan wat vergeten wordt.
Aandacht is voedsel voor de ziel. Onmisbaar als de liefde.
Marinus van den Berg

Zondag 19 november jl. was een bijzondere dag voor veel ouderen uit Halsteren en Lepelstraat. Het 10-jarig bestaan van de samenkomst ’Aandacht
Voor Elkaar’ is op een sfeervolle en warme manier gevierd in de Wittenhorst. Vanaf 11.00 uur werden de gasten verwelkomd en genoot iedereen
van koffie met een speciaal gebakje. Daarna was het tijd voor een korte
gebedsviering met als thema ’Bron van Leven’ waarin ook het mooie
gedicht ’Aandacht’ was opgenomen. Pastor Lenie Robijn en dominee Henk
van ’t Maalpad gingen op perfecte wijze voor in de dienst, die muzikaal
ondersteund werd door Hans Dogge. Samen eten heeft altijd iets gezelligs
en dat was hier ook met de goed verzorgde lunch. Dhr. Lucien van Wijck
zorgde met zijn accordeon voor de muzikale omlijsting. Ouderenadviseur
Esther Moors gaf een praktische en duidelijke uitleg over haar werk om
ouderen te ondersteunen en/of te begeleiden bij zaken waar deze groep
moeilijkheden bij kan ondervinden. Twee dames van de GGD
presenteerden het project ’Tijd van Leven’. Na een heerlijk drankje, waarbij
getoast werd, kwam ook aan deze dag een einde. En we mogen wel
zeggen dat het een geslaagde viering was van het 10-jarig bestaan.
Vergezeld van een leuke attentie (lotusbloem) keerde iedereen weer
dankbaar huiswaarts.
Namens de organisatie A.V.E.-dag, Mia Borsboom
VORMELINGEN PRESENTEERDEN ZICH

Op 26 november jl. hebben Annabel, Annabelle, Iris, Julia, Maarten, Nina,
Sjoerd en Suzanne zich tijdens de zondagsviering in Halsteren aan de
parochiegemeenschap gepresenteerd. Deze a.s. vormelingen vertelden
welke gaven van de heilige Geest zij zouden willen ontvangen wanneer zij
op 2 februari volgend jaar het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. De
gaven van de heilige Geest zijn Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde en Eerbied voor God. Vaak werd door de jongelui de gave van
Liefde, Wijsheid en Inzicht gekozen. Ze hebben hun foto op een van de
witte kruisen in de kerk geplaatst zodat iedereen kan zien wie ze zijn.

Uw gebed wordt gevraagd voor:
Johanna van Loenhout w.v. Hendrikus van Tillo; Dina de Booij w.v.
Cornelis Maas; Petronella Verhoef; Rinus Hensen e.v. Annie van der
Wegen; Zr. Valantina.
Zaterdag 9 december 19.00 uur Dienst van W.G.C.
Intenties: jrgt. Rinus Petie e.v. Betsie Nijs; Jo van Tillo - van Eekelen e.v.
Paul van Tillo; o. echtp. Geers – Otte.
Zondag 10 december 14.30 uur Kerstconcert.
Optreden van de koren: Bekóór en Kir Royal met medewerking van
koperensemble ‘Avancement’. Entree is € 10,-.
Dinsdag 12 december 19.00 uur Eucharistieviering.
Ter ere van de Heilige Antonius voor onze gezinnen.
Zaterdag 16 december 19.00 uur Eucharistieviering.
Intenties: jrgt. Cornelia Augustijn – Adriaansen.
Zondag 17 december 13.00 uur 11e Kerstmarkt.
Optredens van: het Kinderkoor uit Lepelstraat, “Lindans”, Ensemble
"Saxofobie" en smartlappenkoor de “Straotzangers”.
Verkoop van diverse lekkernijen, kerststukjes, borduurwerk, kaarten,
handgemaakte cadeauartikelen, kerstdecoraties en diverse kalenders van
werkgroepen en verenigingen uit de omgeving.
Kom gezellig langs en ervaar zelf het warme kerstgevoel in “onze” mooie
kerk in Lepelstraat. De toegang is gratis.
Dinsdag 19 december 19.00 uur Eucharistieviering.
Ter ere van de Heilige Antonius voor onze gezinnen.
Donderdag 21 december 17.45 uur Herdertjestocht.
i.s.m. basisschool ‘De Wegwijzer’. We verzamelen op het kerkplein.
Om 18.00 uur vertrekken de herders, engelen, koningen, schaapjes en de
sterren om op zoek te gaan naar ….. een ‘Goede Herder’, een ‘Grootse
Engel’, een ‘Koninklijke Baby’, het ‘Lam van God’ of naar ‘Het Licht van de
Wereld’? De tocht wordt onderweg muzikaal opgeluisterd door: De
Straotzangers, Dweilband ‘Nog Eentje Toe’, Gemengd koor ‘Samen Sterk’,
Dweilband ‘Zou ’t Lukke’, Dameskoor en Harmonie ‘Sint Antonius’. Na
afloop is er, met alle deelnemers, een gezellig samenzijn, in de tuin bij de
kerk, onder het genot van iets lekkers.
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.
Facebookpagina: Vrienden van Antonius
Uitvaarttelefoon.: 06 – 28 40 90 23.

