Parochiekern H. Willibrordus - Oud-Vossemeer

9 en 16 december 2018

LITURGIE VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Tweede zondag van de Advent - 9 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.

Derde zondag van de Advent - 16 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 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...

DIENSTEN VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
ZO 9 dec. : 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE.
Voorganger: Corrie Hamers.
Samenzang met orgelbegeleiding Rinus Koolen.
ZO 16 dec. :
9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastoor Sebastian Chazhoor.
Samenzang met orgelbegeleiding Rinus Koolen.
OVERZICHT VIERINGEN RONDOM KERSTMIS EN NIEUWJAAR
Hierbij ingesloten vindt u een overzicht van alle vieringen in de vier parochiekernen van de Sint Christoffelparochie rondom Kerstmis en Nieuwjaar
vanaf de 4e Advent. U bent van harte welkom in een van onze kerken!
WINTERCONCERT
De koren VOIX uit Oud-Vossemeer, ABOUT MUSIC uit Tholen en ZEZAM
uit Zevenbergen, allen onder leiding van dirigent Heleen Bout, organiseren
een Winterconcert op vrijdag 14 december in de H. Willibrorduskerk in
Oud-Vossemeer. Aanvang 19.30 uur, entree vanaf 19.00 uur.
Kaarten a €2,50 zijn te bestellen via de website: www.popkoorvoix.nl
KERST ACHTER DURP
Op zaterdag 22 december wordt alweer voor de derde keer “Kerst achter
durp” georganiseerd. Dit kerstspektakel wordt gehouden op het marktplein
in Oud-Vossemeer en begint om 15:00 uur. Muziek en zang staan
centraal maar ook is er ruimte voor het doorgeven van de kerstboodschap.
Op het plein staan diverse kraampjes waar van alles te zien en te koop is.
Ook onze kerk tezamen met de Ned. Hervormde en de Gereformeerde kerk
zullen een kraam bezetten. Laten we er met z’n allen weer een gezellige
happening van maken.
KERSTMIS 2018 IN EN OM DE QUIRINUSKERK TE HALSTEREN
Traditiegetrouw zal in de aanstaande Kerstperiode het kerkplein voor de H.
Quirinuskerk worden opgesierd met een fraaie kerststal. Een vaste groep
enthousiaste vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de opbouw van deze
kerststal, groot en levensecht. Levende have als een ezel en schapen.
Bijbelse figuren die letterlijk tot de verbeelding spreken met Maria en Jozef
en het Kerstekind. Een mooie plek om in het jachtige leven van elke dag
even tot rust en bezinning te komen. Ga even langs, doe het, je zult zien
dat het helend werkt, los van sentiment of nostalgie. Het doet echter pijn te
weten dat juist de historische regio waar met Kerstmis zo aan wordt
gerefereerd nu wederom de plek is waar het onmenselijk leed dagelijks
wordt geprojecteerd via alle media. Laten we daar ook bij stil staan.
Een bezoekje aan het plein betekent ook blijk geven van waardering voor
de mensen die zich elk jaar weer inzetten om Kerstmis ook op deze wijze te
kunnen vieren. Vanaf zaterdag 15 december a.s. tot en met zondag 6

januari 2019 is daartoe alle gelegenheid. Dagelijkse openstelling van 9.00
uur tot 19.00 uur.
Ook in de kerk zelf staat Kerstmis vanzelfsprekend centraal en kan groot en
klein genieten van de feestelijke en sfeervolle aankleding met een accent
op de ‘ambachtelijke’ Kerstgroep. Vóór en na de vieringen kunt u in de
warmte van de kerk even in alle rust genieten van het beeldend schouwspel, Extra openingstijden: zaterdag 22 en zondag 23 december,
woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30
december, steeds van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Nogmaals, u bent die dagen ‘binnen’ en ‘buiten’ van harte welkom.
De kerstagenda voor deze feestelijke dagen maakt verder melding van het
jaarlijkse kerstconcert, uitgevoerd door de plaatselijke Harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid, dat plaatsvindt op 2e Kerstdag, 26 december, aanvang 10.30 uur. Namens de medewerkers van de Stichting Behoud Quirinuskerk: een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar.
’Dat deze vredeswens ooit iedereen mag bereiken,
dat is ons aller wens’
Namens de Stichting Behoud Quirinuskerk, Kees Rommers

KERSTMARKT IN LEPELSTRAAT
Op zondag 16 december a.s. wordt voor de 12e keer een sfeervolle kerstmarkt gehouden in de H. Antonius van Paduakerk in Lepelstraat van
13.00 uur tot 17.00 uur. Uiteraard hopen we weer op een mooie middag
die geheel in het teken van Kerstmis zal staan.
Net nieuw opgerichte kerstband Cherise speelt buiten voor de kerk en
binnen voor u de mooiste kerstmuziek! Binnen zijn o.a. optredens van
’Lindans’, Ensemble ’Saxofobie’, kerstband Cherise, Dwarsfluiters, BQA en
de ’Stroatzangers’. Er zullen ook vele kraampjes gevuld zijn met o.a. glühwein, koffie, thee, warme wafels, worstbrood, pannenkoeken en vele lekkernijen!
Ook zullen er volop prachtige kerststukjes, borduurwerk, kaarten, handgemaakte cadeauartikelen, houten kerstdecoraties en kalenders voor leuke
prijzen van de hand gedaan worden.
Er is deze kerstmarkt ook 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!
Kom gezellig langs en ervaar zelf het kerstgevoel in de mooie kerk van
Lepelstraat.
Natasja Blom, parochiekern H. Antonius van Padua - Lepelstraat

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 de website sint-christoffel.nl
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.

INTENTIES
ZO 9 DECEMBER - 9.30 uur - DIENST VAN WOORD, GEBED EN
COMMUNIE
overleden familie Potter – van Tilbeurgh
Frans Schoep
ZO 16 DECEMBER - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
overleden ouders Hommel – Franken
Marie Franken
overleden ouders Etienne – van der Zande en Jinny
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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 2310.
Uitvaarttelefoon.: 06 – 28 40 90 23.

