Parochiekern H. Quirinus - Halsteren
16 december 2018
LITURGIE DERDE ZONDAG
VAN DE ADVENT
Lezingen: Sef. 3, 14-18a; Fil.
4, 4-7; Luc. 3, 10-18.
THEMA
Daar verheug ik mij op
Er zijn van die dingen waar je je op kunt verheugen: een verjaardag
of een bezoek van iemand die je lief is... Daar zie je vol verwachting
naar uit. Je maakt je huis schoon. Wat zal je aantrekken? Je zet een
fris bloemetje klaar. Soms loop je zingend door het huis. Zo gaat het
ook met Kerstmis. We hebben de kerstboom misschien al in huis. De
spullen voor de kerststal staan klaar. Komen we nog uit met de
lichtjes en kaarsjes van vorig jaar? Wat zullen we eten? Dat is de
buitenkant. Zijn we van binnen ook al gereed voor het kerstfeest?
Hebben we daar ruimte voor het Kind dat ons komt bevrijden? Nog
ruim een week, en dan is het Kerstmis ...
DIENST VAN DIT WEEKEND
ZO 16 december : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Hans de Kort.
Koor: SinteKrijnsCantorij met organist Hans
Dogge.
DIENST VAN HET VOLGENDE WEEKEND
ZO 23 december : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Hans de Kort.
Koor: Koorgroep met organist Peter Bakx.

BOETEVIERING
Als voorbereiding op Kerstmis wordt voor de parochianen van de
Sint Christoffel- en de Sint Annaparochie op maandag 17 december
een Boeteviering gehouden in de H. Gummaruskerk te Steenbergen. De viering begint om 19.00 uur.
FAMILIEKERSTVIERING: BRENG EEN (ZELFGEMAAKTE)
KERSTSTER MEE EN VERSIER DE BOOM IN ONZE KERK!
Op kerstavond, 24 december, wordt in onze kerk een Familiekerstviering gehouden. Pastor Sebastian vraagt alle kinderen van
de parochiekern Halsteren een ster – het liefst eentje die ze zelf
gemaakt hebben – mee te brengen om die tijdens de viering van
16.00 uur in de boom te hangen. Het zou erg leuk zijn als ze op de
achterkant van de ster ook nog een speciaal wensje voor Kerstmis
opschrijven! Misschien is het een moeilijke opgave? Dan zijn er vast
papa’s, mama’s, broertjes of zusjes die willen helpen!
IN HALSTEREN WEER KINDJE WIEGEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Verheugd zijn wij dat er dit jaar weer ‘Kindje wiegen’ voor de allerkleinsten gehouden wordt in onze Quirinuskerk. Traditiegetrouw op
Eerste Kerstdag! Vrijwilligers Irma en Elma zullen dan om 11.00
uur met de kleintjes samenkomen rondom het Kindje. Welkom
allemaal!
KINDJE WIEGEN OP TWEEDE KERSTDAG IN LEPELSTRAAT
OM 12.00 UUR
Op Tweede Kerstdag, na de viering van 11.00 uur zal in de H.
Antonius van Paduakerk in Lepelstraat rond 12.15 uur voor de
allerkleinsten het kerstverhaal verteld worden. Misschien is het niet
handig voor de jongsten om naar de viering te gaan op kerstavond,
en dan is het des te leuker om gezellig langs te komen in de kerk ná
de viering op Tweede Kerstdag! Kindjes mogen gewoon lekker
rondlopen en kijken naar de kerststal en vertellen over Kerstmis.
Tijdens ’Kindje wiegen’ wordt het kerstverhaal verteld op een leuke
kindvriendelijke manier en maken we muziek met instrumentjes,
bekijken we de kerststal in de kerk en zingen liedjes. Uiteraard zou
het heel leuk zijn als alle broertjes en zusjes, nichtjes en neefjes ook
meekomen om gezellig muziek te maken! Ook eten we "beschuitjes
met muisjes" ter gelegenheid van de geboorte van kindje Jezus en
drinken we een glaasje ranja. Voor de papa's, mama's, opa’s, oma's

en alle anderen is er uiteraard ook een héérlijk kopje koffie of thee
met een beschuitje.
Neem gezellig het knuffeltje of popje mee van je kindje, en ook
mogen de kinderen hun eigen instrumentje meenemen als ze
dat willen.
Iedereen is van harte welkom!
Natasje Blom, parochiekern H. Antonius van Padua - Lepelstraat
GEVRAAGD
Staat u ook zo te popelen om iets voor de Halsterse gemeenschap
(terug) te doen? Meld u dan aan als gastvrouw/-heer, zodat tijdens
de kersttijd onze Quirinuskerk enige middagen opengesteld kan
worden. Van de beoogde gastvrouw/-heer wordt gevraagd gedurende een middag van 14.00 tot 17.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. U
bent herkenbaar aan een badge. U functioneert op de achtergrond,
geeft de mensen gelegenheid tot devotie. Door u op gezette tijden te
vertonen kunnen de mensen u eventueel benaderen met vragen of
contact leggen. Verder wordt er niets van u verwacht . Wij faciliteren
deze mooie taak door u wegwijs te maken, de kerk te openen en te
sluiten en telefonisch oproepbaar te zijn. De data waarvoor u zich op
kunt geven zijn: za 22, zo 23, wo 26, do 27, vrij 28, za 29 en zo 30
december.
Opgeven kan bij Kees Karelse; telefoonnummer: 06 30 14 82 70.
DIGITALE KERSTNIEUWSBRIEF
Nieuws vanuit parochie en parochiekernen kunt u weer lezen in de
digitale Nieuwsbrief van onze Sint Christoffelparochie. Veel nieuws
is afgestemd op activiteiten rondom Kerstmis en Nieuwjaar. Hebt u
nog geen gratis abonnement, zorg dan dat u die Nieuwsbrief ook
kunt lezen en geef u op door uw e-mailadres te noteren in het zwarte
boekje op het tafeltje in de kerk of via de website sint-christoffel.nl
Voor degenen die geen computer bezitten liggen in alle vier de
kerken uitgeprinte exemplaren.
UITNODIGING KERSTUITVOERING TOONKUNSTKOOR
Toonkunstkoor Bergen op Zoom verzorgt op a.s. dinsdagavond 18
december in Kerkelijk Centrum, Williamstraat 7 te Bergen op
Zoom weer een gezellige muzikale avond met als thema ’Met het
Toonkunstkoor op weg naar Kerst’. Aanvang: 20.00 uur. De avond
wordt gevuld met koor- en samenzang, piano-, fluit-, en vioolspel van
Nederlandse, Engelse, Franse en Tsjechische liederen die door de
koorleden zijn uitgezocht voor deze gelegenheid. Na afloop kunnen

we elkaar fijne kerstdagen wensen onder het genot van een lekker
drankje en een knabbeltje.
Secretariaat Toonkunstkoor Bergen op Zoom
’ANDERE TIJDEN IN HET ROOMSE LEVEN’
Een parochiaan wees ons op dit programma dat uitgezonden wordt
op maandag 17 december om 21.10 uur op NPO2. Andere Tijden
volgde een langere periode René Pisters, pastoor in het Limburgse
Simpelveld. In diens parochie werkt ook een Indiase priester. Een
kroniek van een druk en bevlogen pastoorsbestaan.
INTENTIES
OVERLEDEN:

Annie de Koning-Elst.

ZO 16 DECEMBER - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
Jaap Augustinus en Ans Augustinus-van der Slot; Corrie DanielsVerdult.
MA 17 DECEMBER - 19.00 uur - BOETEVIERING IN DE H.
GUMMARUSKERK TE STEENBERGEN
DO 20 DECEMBER - 9.00 uur - EUCHARISTIEVIERING
ZO 23 DECEMBER - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
John de Kock; Jorn Boeijkens; Overleden ouders Uijtdewilligen-Kroft;
Gerard Heijmans; Antonetta van Broekhoven-den Ouden; Jaap
Augustinus en Ans Augustinus-van der Slot; Cor van KaamSebregts; Jgt. Janus Verbogt.
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 dinsdag en donderdag van
10.00 – 12.00 uur. In de zomerperiode alleen op donderdag.
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
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 23 10.
Uitvaarttelefoon: 06 – 28 40 90 23.

