Parochiekern H. Willibrordus - Oud-Vossemeer
10 en 17 december 2017
LITURGIE VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Tweede zondag van de Advent - 10 december
Lezingen: Jes. 40, 1-5.9-11; Mar. 1, 1-8.
Thema: Als een bode vooruit
Wie kent er niet het verlangen om bij bijzondere gebeurtenissen in het
leven alles vooraf in gereedheid te brengen? Wie kent niet de nestdrang bij
aanstaande moeders om alles tiptop in orde te hebben vóór de komst van
hun kindje? De verwachting van iets dat komt, spoort aan tot voorbereiding,
zet aan om de handen uit de mouwen te steken. Ook de komst van de Heer
in ons midden vraagt om voorbereiding. ‘Baan een weg voor de Heer’, zo
nodigen de profeet Jesaja en Johannes de Doper ons uit. Bidden wij op
deze tweede zondag van de Advent dat wij in beweging komen en werken
aan een bewoonbare wereld.
Derde zondag van de Advent - 17 december
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.

DIENSTEN VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
ZO 10 dec. : 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE.
Voorganger: Pastor Corrie Hamers
Samenzang met orgelbegeleiding Rinus Koolen.
ZO 17 dec. : 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE.
Voorganger: Vrijwilligers.
Samenzang met orgelbegeleiding Rinus Koolen.

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 Drieeenheid 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 zijn veel zakken in ontvangst
genomen met een totaal gewicht van 590kg! Mede dankzij u kan het project
voor Zuid-Soedan ondersteund worden. Daar is de 50-jarige Sam’s
ontzettend blij mee. Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van
goede kleding en hebben velen weer hoop op een beter toekomst.
Zo zijn we samen goed voor elkaar. Wij hopen van harte dat u in de
komende tijd weer kleding e.d. apart wilt houden voor de inzameling van
volgend voorjaar.
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.

PAROCHIEBLAD IN NIEUW JASJE
De kersteditie van ons parochieblad is verschenen in een eenvoudiger
vorm dan u tot nu toe 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://sint-christoffel.nl/nieuws-activiteiten/129-nieuwsbrief
Vul uw emailadres in en krijg enige keren per jaar de nieuwsbrief in uw eigen
elektronische brievenbus!
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. Dit wordt gevierd als op zondag. Er is dus geen
avondviering op 31 december. Kijk voor de juiste tijden in het parochieblad.
STUUR JIJ DE BESTE KERKFOTO VAN HET JAAR IN?
Nationale fotowedstrijd van Actie Kerkbalans ’Jouw kerk in beeld’
Geef de waarde van de eigen kerk weer in één foto en stuur die naar
info@kerkbalans.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kerk waar je naartoe gaat en een kort fotobijschrift. Per persoon kan
één foto ingestuurd worden. Is je foto groter dan 10 MB? Stuur ‘m dan met
WeTransfer. Inzenden kan t/m 22 december 2017.
OPBRENGST COLLECTE VOOR SINT MAARTEN
In het weekend van 16 en 17 september jl. werd in de vier parochiekernen
een Caritascollecte gehouden voor de slachtoffers van de orkaan Irma, die
o.a. op Sint Maarten een spoor van vernielingen had achtergelaten.
De collecte heeft in totaal een bedrag van € 405,55 opgebracht.
Een mooi bedrag, dat intussen overgemaakt is naar het Rode Kruis.
Hartelijk dank voor uw gaven!
INTENTIES
ZO 10 DECEMBER - 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE
overleden familie Potters – van Tilbeurgh
ZO 17 DECEMBER - 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE

overleden ouders Hommel – Franken, Marie Franken
overleden ouders Etienne – vd Zande en Jinny
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Pastoraal team
Hans van Geel, pastoor - e-mail: pastorhans@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 2310.
Uitvaarttelefoon.: 06 – 28 40 90 23.

