Parochiekern H. Antonius van Padua - Lepelstraat
8 dec. t/m 21 dec. 2018

LITURGIE VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Tweede zaterdag van de Advent - 8 december
Lezingen: : Bar. 5, 1-9; Fil. 1, 3-6.8-11; Luc. 3, 1-6.
Thema: Intens verlangen naar God
Derde zaterdag van de Advent - 15 december
Lezingen: Sef. 3, 14-18a; Fil. 4, 4-7; Luc. 3, 10-18.
Thema: Daar verheug ik mij op

DIENSTEN VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Za. 8 dec.
19.00 uur
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger:
Pastoor Hans de Kort.
Koor:
Gemengd koor ‘Samen Sterk’.
Di. 11 dec.

19.00 uur
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger:
Pastor Sebastian Chazhoor.

Za. 15 dec.

19.00 uur
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger:
Pastor Sebastian Chazhoor.
Koor:
Dameskoor.

Di. 18 dec.

19.00 uur
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger:
Pastoor Hans de Kort.

LITURGIE VAN ZATERDAG 8 DECEMBER
Lezingen: : Bar. 5, 1-9; Fil. 1, 3-6.8-11; Luc. 3, 1-6.
Thema: Intens verlangen naar God
Wij zijn hier samengekomen om te luisteren naar Gods Woord waarin Hij
levend en bezielend tot ons komt. We staan daarmee in een lange traditie
van mensen die samen willen zijn rond Jezus Christus. De lezingen die we
straks zullen horen, laten ons iets zien van het verlangen dat hieraan ten
grondslag ligt. Alle drie spreken ze van de diepe wens om God te eren en
te ontmoeten. Vandaag sluiten we ons aan bij die eindeloze en
eeuwigdurende stoet van mensen die intens naar God verlangen.
LITURGIE VAN ZATERDAG 15 DECEMBER
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 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...
IMPRESSIE VAN DE AVE-DAG VOOR OUDEREN 2018
Op zondagmorgen 5 november jl. mocht de werkgroep van de AVE
alsmede een aantal vrijwilligers weer een zestigtal ouderen verwelkomen in
de grote zaal van de Wittenhorst. Na de aanmelding vonden onze gasten
weer een plaatsje aan de tafels in de zaal en kon men genieten van een
lekker kopje koffie met een gebakje. Om half één werd begonnen met het
bezinningsmoment, dat dit jaar als thema had: ’Hart van Liefde’. Dit mooi
ingevulde bezinningsmoment werd geleid door pastor Lenie van de Sint
Christoffelparochie en mevrouw Jannie van Huizen namens de
Protestantse Gemeente. De liederen in de liturgie werden op orgel begeleid
door de heer Hans Dogge. Hierna was het moment aangebroken om aan
de lunch te beginnen. Onze gasten lieten zich de broodjes met de diverse
vleeswaren en niet te vergeten…. een heerlijk slaatje, goed smaken. Het
blijkt steeds opnieuw dat het gezamenlijk eten altijd weer een gezellige
sfeer creëert. Tijdens de lunch kwamen tot veler verrassing zowaar ook nog
de Sint en zijn Pieten op bezoek. Daarna zorgde het duo ’VINTAGE’ voor
gezellige muziek uit de jaren ´50 en ´60, waarbij een dansje kon worden
gemaakt. Halverwege de middag werd nog een drankje, borreltje of een
advocaatje met slagroom geserveerd en werd met worstenbroodjes
rondgegaan.
Onze gasten werden tenslotte rond kwart voor vier nog – in een dankwoord
– toegesproken door pastor Lenie. Zij sprak de wens en hoop uit om elkaar
het volgende jaar weer te mogen ontmoeten op de AVE-dag 2019. Hierna
vertrok men, na ontvangst van een souvenirtje, weer huiswaarts. Namens
de organisatie van de AVE-dag, Bram Bal

KERSTMARKT IN LEPELSTRAAT
Op zondag 16 december a.s. wordt voor de 12e keer een sfeervolle kerstmarkt gehouden in onze kerk van 13.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn
optredens van ’Lindans’, Ensemble ’Saxofobie’, kerstband Cherise,
Dwarsfluiters, BQA en de ’Straotzangers’. Er zullen ook vele kraampjes
gevuld zijn met diverse lekkernijen. Ook zullen er volop prachtige
kerststukjes, borduurwerk, kaarten, handgemaakte cadeauartikelen, houten
kerstdecoraties en kalenders voor leuke prijzen van de hand gedaan
worden. Dit jaar is er weer een team aanwezig van de Roparun, team
LEEF!. Ook basisschool ’de Wegwijzer’ en peuteropvang ’’t Hummeltje’
i.s.m. ’Newkids’ zijn hier met een kraampje! En niet te vergeten De
Zonnebloem, inzet voor Cliniclowns, Unicef/wereldwinkel, Thomashuis
Lepelstraat, stichting Vrienden van Antonius en vele andere werkgroepen,
verenigingen en goede doelen uit Lepelstraat en omgeving.
Aan het einde van de middag is er een grote verloting met leuke prijzen!
Iedereen is van harte welkom op deze zondagmiddag, de toegang is gratis!
Natasja Blom, parochiekern H. Antonius van Padua
DIGITALE KERSTNIEUWSBRIEF
Nieuws vanuit parochie en parochiekernen kunt u weer lezen in de digitale
Nieuwsbrief van onze Sint Christoffelparochie. Alle nieuws is afgestemd op
activiteiten rondom Kerstmis en Nieuwjaar. Hebt u nog geen gratis
abonnement, zorg dan dat u die Nieuwsbrief ook kunt lezen door u op te
geven via het boekje in de kerk of via de website sint-christoffel.nl
Voor degenen die geen computer bezitten liggen in alle vier de kerken uitgeprinte exemplaren.
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. Voorgangers zijn pastoor Hans de Kort en pastoraal werker Hein Paulissen. De
viering begint om 19.00 uur.
KINDJE WIEGEN OP TWEEDE KERSTDAG IN LEPELSTRAAT
Op Tweede Kerstdag, na de viering van 11.00 uur zal er rond 12.15 uur
voor de allerkleinsten het kerstverhaal verteld worden. Tijdens ’Kindje
wiegen’ wordt het kerstverhaal verteld op een leuke kinderlijke 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, zusjes,
nichtjes en neefjes ook meekomen om gezellig muziek te maken! Kindjes
mogen gewoon lekker rondlopen en kijken naar de kerststal en vertellen
over Kerstmis. 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!

Uw gebed wordt gevraagd voor:
Pastoor Blaauwhof

Zaterdag 8 december 19.00 uur Eucharistieviering.
Intenties:
Jo van Tillo van Eekelen e.v. Paul van Tillo; Piet en Liza Korst –
Matthijssen.

Zondag 9 december 14.30 uur Winterconcert
georganiseerd door:
Kir Royal en Windkracht vier m.m.v. Koperensemble Avancement en
kinderkoor: Casembrootkoor.

Dinsdag 11 december 19.00 uur Eucharistieviering.
Ter ere van de Heilige Antonius voor onze gezinnen.

Zaterdag 15 december 19.00 uur Eucharistieviering.
Intenties:
Naantje Huijbregts e.v. Jos Houtepen.

Zondag 16 december 13.00 uur tot 17.00 uur Kerstmarkt.

Dinsdag 18 december 19.00 uur Eucharistieviering.
Ter ere van de Heilige Antonius voor onze gezinnen.
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