Parochiekern H. Willibrordus - Oud-Vossemeer
18 en 25 februari 2018
LITURGIE VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Eerste zondag van de Veertigdagentijd - 18 februari
Lezingen: Genesis 9, 8-15; 1 Pet. 3, 18-22; Mar. 1, 12-15.
Thema: Terug naar de Bron
Afgelopen woensdag is een bijzondere tijd begonnen: de Veertigdagentijd.
Veertig dagen lang gaan we op weg naar Pasen, het grootste feest van ons
geloof. Vandaag bezinnen we ons op deze weg, laten we ons voeden en
inspireren. De weg naar Pasen is een weg naar een nieuw Verbond in zijn
Naam. Dat aanbod van Godswege roept vragen op voor onderweg: Hoe
zijn wij zelf verbonden? Wie of wat verbindt ons met elkaar? Wat bindt ons
aan Gods belofte?
Tweede zondag van de Veertigdagentijd - 25 februari
Lezingen: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rom.8, 31b-34; Mar. 9,2-10.
Thema: Hier ben Ik
Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd lezen we het be- kende
offerverhaal van Abraham. Niet zijn enige, geliefde zoon Isaak, maar een
ram werd uiteindelijk geofferd aan de Heer. God laat zich zo kennen als de
Heer die leven spaart. Als de Heer die leven en toekomst geeft. Ook van
ons wordt verwacht dat we ons geloof voortdurend uitzuiveren en niet
vervallen tot dienst aan afgoden. Mogen we in deze voorbereidingstijd van
Pasen hieraan extra aandacht geven en bidden om inspiratie en kracht.

DIENSTEN VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
ZO 18 febr. : 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE.
Voorganger: Vrijwilligers.
Samenzang met orgelbegeleiding Rinus Koolen.
ZO 25 febr. : 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Hans de Kort.
Koor: St Cecilia.

PROJECT VASTENACTIE 2018
Beroepsonderwijs voor jonge vrouwen in
East Arunachal Pradesh, India.
2018 is het tweede jaar dat drie parochies dit project steunen. Het zijn de
parochies Sint Anna Steenbergen, Sint Christoffel Halsteren en de Parochie
Peerke Donders Tilburg.
Het project is speciaal bedoeld
voor jonge meisjes/vrouwen in
Arunachal Pradesh in India die
door allerlei omstandigheden hun
school niet hebben afgemaakt.
Het is een plattelandsgebied met
hoge armoede.
Het project beoogt beroepsonderwijs te geven in het kleermakersvak en weven. Daarnaast ligt er
veel nadruk op het ontwikkelen
van zelfbewustzijn. Dit ontwikkelt
hun persoonlijkheid en ondernemerschap. Het is een interne
opleiding van zes maanden met kost en inwoning omdat de meeste leerlingen ver weg wonen van het opleidingscentrum. Wij vragen uw hulp om
ook dit tweede jaar voor de meisjes / vrouwen mogelijk te maken. Zestig
meisjes hebben de opleiding in 2017 afgesloten met een certificaat!
Naast vakbewaamheid in de vakken kleermakerij, weven en borduren krijgen de meisjes vakken
aangeboden zoals: ontwikkeling
van zelfbewustzijn, capaciteitenbevordering, opleiding in leiderschap, ontwikkelingsprogramma
voor ondernemers, gezondheidszorg voor moeder en kind, kruidengeneeskunde, lezen en schrijven voor volwassenen en opleiding in handvaardigheid.
Hierdoor krijgen ze kansen op
een baan, kunnen ze zichzelf onderhouden, onafhankelijk worden en bijdragen aan hun gemeenschap. De
meisjes worden gekozen door catechisten in de verschillende dorpen en
door mensen die nauw samenwerken met de ontwikkelingsorganisatie.
Het is voor de meisjes flink aanpassen: voor de eerste keer ver van huis
buiten hun dorp, elkaar leren verstaan want ze komen uit verschillende dorpen met een eigen taal en cultuur en ook nog ”Hindi” leren, de officiële taal

van India. Ze hebben het er allemaal graag voor over en zijn ons erg dankbaar, zo laten ze ons weten.
In het weekend van 3 en 4 maart wordt in de Sint Christoffelparochie
speciaal voor dit project een Caritascollecte gehouden!
- wordt vervolgd Wij vragen uw hulp voor dit tweede jaar waarin weer 60 meisjes staan
te trappelen om aan de opleiding te beginnen.
Als U wilt helpen kunt u uw bijdrage overmaken naar:
rekeningnummer NL 06 RABO 01668.11.041
t.n.v. Stichting Ontwikkelingshulp ARUN o.v.v. ’Project Seva Kendra’.
Graag uw postcode erbij.
Ook kunt u uw gift overmaken op de rekening van Vastenactie:
NL 21 INGB 00000.05.850 o.v.v. projectnummer 400353.
Maakt u liever gebruik van het Vastenzakje? Er worden zakjes met het
volgende kernbericht meegestuurd. Deze kunt u deponeren in de bus
achterin de kerk. Dank u wel.
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: INDIASE PROJECTMAALTIJD
Om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het Vastenactieproject voor
India vinden in de vier kernen van de Sint Christoffelparochie diverse activiteiten plaats. Eén daarvan is het houden van een Indiase maaltijd. U wordt
van harte uitgenodigd voor een van deze ’projectmaaltijden’, die geserveerd
worden op de woensdagen 14 en 21 maart a.s. in het parochiecentrum,
Lindenlaantje 13 te Halsteren van 17.00 tot 19.00 uur. Meer bijzonderheden kunt u lezen in het volgende Sint Christoffel Bericht en op de website
www.sint-christoffel.nl onder ‘Nieuws en Activiteiten’.
INFORMATIEAVONDEN BEDEVAART NAAR BEAURAING 2018
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd mee te gaan op bedevaart naar het
Mariaheiligdom in Beauraing. In 1923 bracht Maria hier een boodschap aan
vijf kinderen. De driedaagse bedevaart valt dit jaar in het weekend van 2 –
3 - 4 juni. De dagbedevaart op zondag 3 juni.
● De inschrijvingstermijn voor de verzorgde bedevaart sluit op 25 april.
● Voor de dagbedevaart kunt u zich tot 5 mei opgeven.
Op maandag 19 februari a.s. vindt om 19.00 uur in de Lourdeskapel van
de Sint Gummaruskerk, Westdam 83 te Steenbergen een informatieavond plaats over de bedevaart naar Beauraing.
Op maandag 9 april om 19.30 uur in het zaaltje van de Sint Josephpastorie, Sint Josephstraat 2 te Roosendaal.
Op donderdag 19 april van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Lourdesgrot
van de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernardlaan 66 te B. op Zoom.
De avonden beginnen met een Eucharistieviering of Rozenkransgebed. U
bent allen van harte uitgenodigd en heel welkom!

INSTALLATIE VAN PASTOOR HANS DE KORT
Zondag 4 februari jl. is Hans de Kort onder grote belangstelling van genodigden en parochianen uit de Sint Anna- en de Sint Christoffelparochie door
bisschop Liesen geïnstalleerd als pastoor van beide parochies.

DANKWOORD VAN PASTOOR HANS VAN GEEL
In dit Sint Christoffel Bericht treft u op een inlegvel een woord van dank aan
van onze ’oude’ pastoor Hans van Geel.

INTENTIES
ZO 18 FEBRUARI - 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED
EN COMMUNIE
Cor en Jan van der Zande
ZO 25 FEBRUARI - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
Catharina Vermue

Sint Christoffel Parochie - H. Willibrorduskerk - Oud-Vossemeer
Dorpsweg 7, 4698 RD Oud-Vossemeer
Tel.: (0166) 67 23 27 / e-mail: WillibrordusParochie@gmail.com
Bankrek.nr. NL69RABO0362603340 t.n.v. Sint Christoffelparochie inzake H. Willibrordus.
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 werker - e-mail: pastorlenie@sintannachristoffel.nl
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. Tel.: (0164) 68 2310.
Uitvaarttelefoon.: 06 – 28 40 90 23.

