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21 mei 2023 

 
LITURGIE ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 
 
Wereldcommunicatiedag 
 
LEZINGEN  
Hand. 1, 12-14; 1 Petr. 4, 13-16; Joh. 17, 1-11a. 
 
THEMA  
Toebehoren 
Hoe behoren wij Hem toe? In de mate dat wij meegaan in zijn project van 
het Rijk. Jezus is van God de Vader uitgegaan, Hij getuigt ervan in een 
prachtig gebed. Dat is echter niet voldoende, vindt Hij. Veel meer mensen 
moeten God toebehoren en de Blijde Boodschap uitdragen. Daartoe is 
Jezus gekomen, daartoe is Hij ook heengegaan om ons de vrije hand te 
geven die opdracht eigentijds uit te werken. Toebehoren aan elkaar, toebe-
horen aan Hem: dubbele opdracht, die toch één is. 
 
DIENST VAN DIT WEEKEND  
ZO  21 mei  : 9.30 uur  -  EUCHARISTIEVIERING.  

Voorganger: Pastoor Hans de Kort. 
Zang: Sinte Krijnscantorij met organist Hans Dogge.  

 
 
DIENSTEN VAN EERSTE EN TWEEDE PINKSTERDAG  
ZO  28 mei  : 9.30 uur  -  HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. 
        EUCHARISTIEVIERING. 

Voorganger: Pastoor Hans de Kort.  
Zang: Sinte Krijnscantorij. 

 
MA  29 mei  : 9.30 uur  -  TWEEDE PINKSTERDAG. 

EUCHARISTIEVIERING IN DE SINT GUMMARUSKERK  
TE STEENBERGEN. 

        Voorganger: Pastoor Hans de Kort. 
 



PASTORAAL WOORD 
Op weg naar Pinksteren   Tegen de tijd van de feesten van Hemelvaart en 

Pinksteren zijn de lezingen enthou-
siast van toon. Jezus bereidt zijn 
leerlingen voor op het moment dat zij 
gaan bouwen aan een jonge ge-
meente. Gelukkig hoeven zij het niet 
alleen te doen. Hij belooft hen een 
Helper te sturen, de heilige Geest. In 

Handelingen 8 horen we met welk enthousiasme Filippus de boodschap in 
Samaria brengt. De mensen voelen zich opgenomen in een gemeenschap 
waar zorg gedragen wordt voor elkaar. De lezing uit de eerste brief van 
Petrus 3 nodigt mensen uit om in gesprek te gaan met mensen die niet tot 
de eigen gemeenschap horen. Wat hier gebeurt is de missionaire parochie 
ten top.  
Veel mensen worden nog steeds geïnspireerd door de boodschap van 
Jezus. Hoe fijn is het niet om even de rust van een kerkgebouw op te 
zoeken en een kaarsje aan te steken. Even je gedachten laten gaan over 
die dingen die belangrijk zijn in je leven, misschien een kort gebed. Jezus 
nodigt ons uit om die rust in de drukte van alledag te zoeken. De heilige 
Geest helpt ons hierbij en geeft ons de kracht om heel te worden en nieuwe 
woorden te spreken van liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid en vrede. 
Laten wij bidden dat Jezus’ woorden ons inspireren om voor elkaar te 
zorgen en met elkaar in gesprek te gaan. 
Lenie Robijn, pastoraal werkster Sint Anna- en Sint Christoffelparochie 
 

ANTONIUSNOVEEN LEPELSTRAAT  
A.s. dinsdag 23 mei vindt in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat 
de zesde viering van de Antoniusnoveen plaats. U bent van harte welkom 
bij deze viering die om 19.00 uur begint. De viering heeft als thema ’En 
vergeef ons onze schulden’. Voorgangers zijn pastoor Wiel Wiertz en 
pastoor Hans de Kort.  
 

PLUSBUS RIJDT NAAR ANTONIUSNOVEEN  
Mensen uit Halsteren en Lepelstraat kunnen gebruik maken van de Plusbus 
om naar de vieringen van de Antoniusnoveen te gaan. U kunt op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen om een afspraak te maken via 
telefoonnummer 06 – 38 26 72 51 of reserveer via de mail info@plus-bus.nl 
 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
In alle vier de parochiekernen vindt op het Hoogfeest van Pinksteren een 
Eucharistieviering plaats (in Lepelstraat op zaterdag 27 mei). In dat 
weekend wordt in alle parochiekernen een collecte gehouden voor de 
Pinksteractie in het kader van de Week Nederlandse Missionaris. 
Tweede Pinksterdag, maandag 29 mei, wordt zowel voor de parochianen 
van de Sint Anna- als voor die van de Sint Christoffelparochie gevierd in de 
Sint Gummaruskerk te Steenbergen. De Eucharistieviering met als voor-
ganger pastoor Hans de Kort begint om 9.30 uur. 

mailto:info@plus-bus.nl


COLLECTE PINKSTERACTIE  
Dit jaar valt de Week Nederlandse Missionaris (WNM) 
in de periode van 20 t/m 28 mei. Missionarissen en 
missionair werkers vragen weinig voor zichzelf, maar 
een steuntje in de rug kunnen zij goed gebruiken. Dat 
steuntje bieden wij traditiegetrouw tijdens de Pinkster-
actie van de WNM.  De WNM ondersteunt Nederland-
se missionarissen en missionair werkers financieel 
zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor 
kwetsbare mensen wereldwijd. Zo worden bijvoorbeeld verzekeringen, 
bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW betaald. Ook wordt va-
kantiegeld (aan)geboden, zodat missionarissen bij een verlof in Nederland 
geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Bovendien biedt WNM 
een fonds waarop missionarissen bij noodgevallen een beroep kunnen 
doen. 
 

WERELDWIJD GEBED VOOR DE SYNODE OP WOENSDAG 31 MEI 
Op woensdag 31 mei viert de r.-k Kerk Maria Visitatie, de gedachtenis aan 
het bezoek dat Maria, toen zij zwanger was van Jezus, bracht aan haar 
nicht Elisabeth (Luc. 1, 9-56). Op deze dag zal wereldwijd worden gebeden 
voor de komende bisschoppensynode over de Synodale Kerk, communio, 
participatio, missio. Ook in Nederland wordt in meerdere Mariaheiligdom-
men gebeden (zie www.bisdombreda.nl). 
Op verzoek van het synodesecretariaat wordt gebeden voor het synodepro-
ces en de weg die de Kerk daarin volgt. Ook is gevraagd om het proces 
onder bescherming van de Heilige Maagd Maria te plaatsen en verder om 
gebed voor de betrokkenheid van alle geroepenen, zowel leken, priesters, 
als religieuzen bij het proces. 
 

DEELNEMERS GEZOCHT VOOR MARIA OMMEGANG 
Zondag 25 juni a.s. trekt de 79ste Maria Ommegang 
door de straten van Bergen op Zoom. Hiervoor worden 
nog deelnemers gezocht. Er is een plekje voor jong, 
oud, man, vrouw. Voor iedereen is het jaarthema 2023 
”Jij doet er toe” van toepassing. Er zijn rollen met tekst 
(voor vrouwen) en figurantenrollen. Voor mannen zijn 
er plaatsen als drager bij de Levieten en bij het Klok-
kenspel. Ook voor kinderen zijn er vrije plaatsen: voor 
meisjes in de Muizengroep, de Dingdonggroep, de 
Vreugdebloem- en de Mirjamgroep. Voor jongens op 

de Kerstwagen, in de Muizengroep en als soldaatjes bij Goliath. Met broer-
tjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes die graag mét elkaar meedoen, 
wordt rekening gehouden. Het is ook mogelijk om als ouders, zelfs als ge-
heel gezin, als figurant mee te lopen in één van de volksgroepen. 
Geïnteresseerden kunnen zich met een mail melden via: 
aanmelden@mariaommegang.nl Telefonisch kan informatie worden ge-
vraagd bij Hans Withagen op nummer 06 – 13 26 58 59. 



INTENTIES VAN 21 t/m 28 MEI 
 

ZO 21 MEI  -  9.30 uur  -  EUCHARISTIEVIERING 
 

Diny Heijmans-Maas; Jos Beijaerts; Corrie Daniels-Verdult. 
 
DO 25 MEI  -  9.00 uur  -  DIENST VAN WOORD, GEBED EN COMMUNIE 
 
ZO 28 MEI  -  9.30 uur  -  EUCHARISTIEVIERING 
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
 

Alle overleden leden van de Katholieke Bond van Ouderen; Harry Uytde-
willigen; Jos Beijaerts; Sjaak Loos. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gebed voor de Synode 
 

Heer, laat onder ons een geest heersen van begrip, oprechtheid en vrede. 
Leer ons open te staan voor wat Gij van ons vraagt  

en in volledige eensgezindheid na te streven  
wat wij als uw wil hebben leren kennen  

Door Christus onze Heer.  
 
 
 
MEIMAAND  - MARIAMAAND 
Op zondagmorgen 7, 14, 21 en 28 mei zal de H. Quirinus-
kerk, na de Eucharistieviering van 9.30 uur, geopend blijven 
tot 11.00 uur. Om te bidden bij Maria, een kaarsje te 
branden of een bloemetje te brengen. 
 

 

  Sint Christoffel Parochie  -  H. Quirinuskerk  -  Halsteren 

  Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. 
  Tel.: (0164) 68 23 10 / e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl 
  Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
  Bankrek.nr. NL95RABO0118800647 t.n.v. Sint Christoffelparochie inzake H. Quirinus. 
  Website: www.sint-christoffel.nl 

 

  Pastoraal team 

  Hans de Kort, pastoor  -  e-mail: pastoorhans@sintannachristoffel.nl 
  Lenie Robijn, pastoraal werkster  -  e-mail: pastorlenie@sintannachristoffel.nl 
 

  Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. Tel.: (0164) 68 23 10. 
  Bel voor ontvangen van de ziekenzalving: Tel.: 0167 – 56 31 29. 
  Uitvaarttelefoon: 06 – 28 40 90 23. 

 


