Parochiekern H. Willibrordus - Oud-Vossemeer
15 en 22 april 2018
LITURGIE VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Derde zondag van Pasen - 15 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.
Vierde zondag van Pasen – 22 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.
DIENSTEN VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
ZO 15 april. : 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE.
Voorganger: Vrijwilligers.
Koor: “The Next….”..
ZO 22 april. : 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Sebastian Chazhoor.
Koor: St Cecilia.

ANTONIUSNOVEEN
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 de H. Antonius van Paduakerk aan de
Kerkstraat. De vaandels en kussens die van het Markiezenhof te leen zijn
gekregen, zullen 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 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 naast de kerk.
De relikwieverering rondom Antonius vindt plaats op de laatste dinsdag ná
de laatste viering. Een stukje stof van het habijt van Antonius achter glas, is
in bezit van onze parochiekern.
Zaterdag 16 juni is om 19.00 uur de parochiële Familieviering waarin het
thema iets te maken heeft m.b.t. het leven van Antonius. Deze viering staat
in het teken van de kinderen.
Zondag 17 juni om 11.00 uur vindt de feestelijke slotviering plaats met de
muzikale begeleiding van Harmonie ’Sint Antonius’ en koren uit Lepelstraat.
U bent van harte welkom!
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,
- breigaren, bollen wol.
kussenslopen, dekbedovertrekken,
handdoeken.

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!
Voor parochianen, die de Nieuwsbrief niet via de computer kunnen ontvangen, liggen gedrukte exemplaren achter in de kerk.

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. 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
Wereldjongerendagen kan gemaild worden naar jongerenwerker Nina
Mertens jong@bisdombreda.nl
Kijk ook op de website van het Sint Franciscuscentrum.

INTENTIES
ZO 15 APRIL - 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE
overleden familie Potters – van Tilbeurgh
Frans Schoep
overleden ouders Hommel – Hommel
Adrie Hommel
Leen Plandsoen
ZO 22 APRIL - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
Cor en Jan van der Zande
Catharina Vermue
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Pastoraal team
Hans de Kort, pastoor - e-mail: pastoorhans@sintannachristoffel.nl
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