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14 en 21 mei 2023 
 
 
LITURGIE  VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN  
Zesde zondag van Pasen  -  14 mei  -  Moederdag 
Lezingen: Hand. 8,5-8.14-17; 1 Petr. 3, 15-18; Joh. 14, 15-21. 
Thema: Hij blijft bij u 
Aandacht voor elkaar, aanwezigheid bij elkaar: het doet mensen goed. Het 
is de roeping van een moeder, van een vader, we ontvangen deze aan-
wezigheid ook van God. Dat gaat niet vanzelf. We zullen ons moeten laten 
richten door zijn geboden waar geen dwang in zit, wel steeds opnieuw 
’gebod’en kansen om Hem en elkaar nabij te zijn. 
 
 
 
Zevende zondag van Pasen  -  21 mei  -  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. 
 
 
 
 
DIENSTEN VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN 
ZO  14 mei. : 9.30 uur  -  DIENST VAN WOORD, GEBED EN  
                         COMMUNIE  

Voorganger: vrijwilligers 
ZO  21 mei. : 9.30 uur  -  DIENST VAN WOORD, GEBED EN  
                         COMMUNIE  
                         Voorganger: pastor Lenie Robijn. 



PASTORAAL WOORD 
We naderen Hemelvaart. Als we aan mensen vragen welke van de vier 
feestdagen Hemelvaart, Pinksteren, Pasen of Kerstmis hen het meest 
aanspreekt, dan kunt u de volgorde wel raden. Eerst Kerstmis, dan Pasen, 
Pinksteren en op de vierde plaats, denk ik, Hemelvaart. 
Het feest spreekt niet zo tot de verbeelding en dat past eigenlijk heel goed 
bij wat we dan vieren, want de hemel kunnen we ook niet verbeelden. Die 
gaat boven alle voorstellingen en beelden uit, boven alle zintuigen ook. 
Zoals Paulus zegt: Geen oog heeft het gezien, geen oor gehoord, geen 
mens kan het zich voorstellen al wat God bereid heeft voor hen die Hem 
liefhebben. 
Van Jezus geloven we dat na verloop van tijd zijn verschijningen na Pasen 
zijn opgehouden, dat Hij overging naar een andere dimensie van leven en 
dat Hij toen zijn Geest zond. De leerlingen voelden in de kracht van die 
Heilige Geest dat Hij er nog was. Dat is troostend geweest voor hen zoals 
dat voor ons troostend is, als we kunnen geloven, dat de dood niet het 
laatste woord heeft dankzij de verzoenende dood, de verrijzenis en de 
hemelvaart van Christus. In die zin voor u allen een zalig Hemelvaartsfeest. 
Pastoor Hans de Kort  
 
 
 
HOOGFEEST HEMELVAART VAN DE HEER 

Op donderdag 18 mei a.s. vieren wij het 
Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer in 
onze Sint Christoffelparochie met een 
Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk te 
Halsteren. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is 
pastoor Hans de Kort. In de kerken van de drie 
andere parochiekernen wordt die dag geen 
viering gehouden. 
Hoog - laag, aarde - hemel, het zijn de 

bewegingen van deze dag. Er komt een einde aan Jezus’ aardse 
aanwezigheid, een definitief bij God zijn voor Hem. Voor ons geeft Hij het 
perspectief aan: ga er op uit, verken de grenzen, breng aan heel de wereld 
de Blijde Boodschap. Wanneer we deze zending van Jezus op ons nemen, 
brengen we zijn bevrijdende aanwezigheid rond. Wie zo in het leven staat, 
kan een gelukkig mensen zijn omdat hij er voor anderen is. 
 
 
 
GEBRUIKEN ROND HEMELVAART 
De maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag worden ook wel 
kleine kruisdagen genoemd. Samen met het Apostelfeest van Marcus op 25 
april, de grote kruisdag, werden deze kruisdagen aangewend om God te 



danken voor de gaven van de aarde en om een gunstige oogst af te 
smeken. 
Het gebruik om de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag te zien als 
biddagen voor het gewas, stamt uit de vijfde eeuw. Het werd later in Rome 
overgenomen en verspreidde zich tegen het einde van de Middeleeuwen 
over heel Europa. Op deze dagen werden processies door de velden 
gehouden. Een kruis ging aan de stoet vooraf en de Litanie van alle 
Heiligen werd gezongen. Deze processies werden in het Frans ‘Marche des 
Rogations’ (Mars der Smeekbeden) genoemd. 
Ook was het gebruikelijk om op kruisdagen te vasten. Zo bereidden de 
gelovigen zich voor op het feest van Christus' Hemelvaart. Na het Tweede 
Vaticaans Concilie zijn de Kruisdagen veelal in onbruik geraakt. 
Bron: Vier.nu 
 
 
 
UPDATE GEZONDHEID BISSCHOP LIESEN  
Sinds de zomer van 2022 volgt bisschop Liesen een intensief medisch 
behandelingstraject. De meest recente uitslagen van het medisch 
onderzoek laten een zeer positieve ontwikkeling zien. Er is niet alleen meer 
sprake van behandeling, maar ook van genezing. Tegelijk is ook duidelijk 
geworden dat de medische route voorlopig doorloopt; er is nog een grotere 
operatie voorzien in juni dit jaar. Onduidelijk blijft voorlopig ook welke inzet 
op de lange termijn mogelijk is, waarbij zijn capaciteiten de komende 
periode sowieso nog beperkt zullen zijn. Wij leven met onze bisschop mee, 
bidden voor hem en wensen hem Gods zegen toe! 
 
 
DERDE BIJEENKOMST OVER HET LEVEN VAN MARIA 
Op woensdag 17 mei vindt de derde bijeenkomst over het leven van Maria 
plaats in de Vredeskerk, Magnoliastraat 18 te Steenbergen.  
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.  
U kunt zich aanmelden bij Patrick Goverde, telefoon 06 – 25 35 84 68.  
Meer informatie is te vinden op www.sintannaparochie.com 
 
 
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 van de 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 
voorganger pastoor Hans de Kort begint om 9.30 uur. 
 



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 Pinksteractie van de WNM.  
De WNM ondersteunt Nederlandse 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 vakantiegeld 
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTENTIES 
ZO 14 MEI  -  9.30 uur  -  DIENST VAN WOORD, GEBED EN COMMUNIE  
Cor en Jan van der Zande 
Ad Kerbusch 
overleden ouders Schoep – Verhees 
 
ZO 21 MEI  -  9.30 uur  -  DIENST VAN WOORD, GEBED EN COMMUNIE  

 
 
 
 
 
 

 

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 
Lenie Robijn, pastoraal werker  -  e-mail: pastorlenie@sintannachristoffel.nl 
 

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


