Parochiekern O. L. Vrouw Hemelvaart - Tholen
20 en 27 november 2022
LITURGIE VAN DE KOMENDE TWEE WEKEN
Christus, Koning van het heelal – 20 november
Lezingen: 2 Sam. 5, 1-3; Kol. 1, 12-20; Luc. 23, 35-43.
Thema: Denk aan mij
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wil onze aandacht richten op Jezus, de Christus, als Koning van het Heelal. Hij bezielt alles en allen, zo wordt ons voorgehouden.
Hij is Koning, wat betekent dat Hij alles en allen bijeen wil houden. Tegelijkertijd wordt
ons gevraagd om Hem zo nabij te zijn dat dit ook werkelijk – concreet en ’aards’ – het
geval is. Hij wil de Bezieler zijn van ons allen opdat al het geschapene doordrongen
wordt van zijn Geest. Tot eer van God de Vader.
Eerste zondag van de Advent - 27 november
Lezingen: Jes. 2, 1-5; Rom. 13, 11-14; Mat. 24, 37-44.
Thema: Weest bereid
De verbinding in onze maatschappij gaat achteruit als mensen zich onverschillig opstellen. Tegenover onverschilligheid staat waakzaamheid. We hoeven dan niet direct
aan gevaren te denken. Waakzaam-zijn is een goede eigenschap voor iedere mens.
Wie met anderen leeft, in welk relatiepatroon dan ook, is gebaat bij een waakzame
levenshouding. Er gebeuren geregeld zaken die onze aandacht vragen, anders loopt
het spaak. Niets is helemaal te plannen zodat we veilig zijn en geborgen. Niemand
weet precies wanneer er licht doorbreekt op duistere momenten. Niemand kan zijn
toekomst naar zijn hand zetten. Daarom is belangrijk om alert, waakzaam te blijven.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE 3 WEKEN
Zondag 20 november

Zondag 27 november

Zondag 4 december

11.00 uurVoorganger:
Koor:
11.00 uurVoorganger:

Eucharistieviering
Pastoor Hans de Kort
Pius X
Eucharistieviering
Pastoor Hans de Kort

11.00 uurEucharistieviering
Voorganger: Pastoor Hans de Kort

PASTORAAL WOORD
We vieren in deze weken een soort oud en nieuw in de Kerk. Op zondag 20
november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar en een week
later beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar met de Advent, de voorbereiding op Kerstmis. De laatste zondag vieren we Christus Koning. Nu staan
koningshuizen vaak nog wel behoorlijk in de belangstelling. Vele koningen
hebben in deze tijd echter maar een beperkte macht. Het koningschap van
Christus ligt op een ander niveau dan dat van koningen of regeringsleiders.
Christus is koning zonder troon en zonder de wereldlijke macht van een leger. Hij zegt zelf dat zijn koningschap niet van deze wereld is. Zijn koningschap is al wel in deze wereld voelbaar wanneer zijn volgelingen de Geest
van Jezus in hun harten laten werken. En dat is een Geest van liefde tot het
einde toe. De liefde van Koning Christus die sterker is dan de dood, kan ons,
waar nodig, vergeven. Zo horen we op het feest van Christus Koning dat
Jezus aan het kruis tegen de berouwvolle zondaar die met Hem gekruisigd
is zegt: ”Vandaag nog zult ge met Mij zijn in het paradijs”. Zo ver reikt de
macht en de liefde van deze Koning.
Pastoor Hans de Kort
NATIONALE JONGERENCOLLECTE 19 / 20 NOVEMBER
Ieder jaar houdt de
Rooms
Katholieke
Kerk in Nederland in
het derde weekend
van november de nationale
jongerencollecte. In het hele land wordt dan geld opgehaald
voor katholieke jongerenactiviteiten. De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek
en de Nederlandse bisdommen en in 2006 in het
leven geroepen om geld in te zamelen voor het
jongerenwerk in de Kerk.
Dit jaar staat de collecte vooral in het teken van de voorbereiding op de WereldJongerenDagen in Portugal en die WereldJongerendagen zelf. De WJD
is het grootste jongerenevenement ter wereld, waarbij gelovige en zoekende
jongeren zich verzamelen rondom de paus om het katholieke geloof te ontdekken en te vieren. De WJD vinden plaats in augustus 2023 in Lissabon.
Voor veel jongeren is dit een reis waarin ze het katholieke geloof ontdekken
en verdiepen. Een jaar waarin veel beweging ontstaat en jongeren zich bundelen. Na de jaren van corona is dat een welkome beweging, dat willen we
ook na de WJD vasthouden.
Ook onze Christoffelparochie sluit zich aan bij deze actie met een Jongerencollecte in de vier parochiekernen. Met het opgehaalde geld worden naast

de landelijke, ook diocesane initiatieven voor jongeren ondersteund. U kunt
uw bijdrage leveren in het tweede collectemandje. Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw gave.

KNUTSELEN VOOR DE ADVENT
Alle kinderen van de Sint Anna- en de Sint Christoffelparochie zijn op 26 november a.s. om 16.30 uur van harte welkom bij de knutselmiddag in de Till
naast de Antonius van Paduakerk in Lepelstraat. Aan deze middag zijn
geen kosten verbonden.
Na het knutselen gaan alle jongens en meisjes gezellig samen pannenkoeken eten voordat ze om 19.00 uur naar de Familieviering in de kerk gaan.
Aan kinderen met een allergie wordt gevraagd zelf eten mee te brengen.
Aanmelden vóór 21 november! Aanmelden voor deze middag is nodig en
kan via familiecatechese@sint-christoffel.nl
NIEUW KERKELIJK JAAR
Op 27 november is het de eerste zondag van de Advent. Daarmee beginnen
we aan een nieuw kerkelijk of liturgisch jaar. Met het feest van Christus Koning sluiten we het oude af. Met het nieuwe kerkelijk jaar gaan we opnieuw
de verschillende momenten uit het leven van Jezus en Gods openbaring aan
ons gedenken.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie kent de kerk een driejarige cyclus van
korte vastgestelde Bijbelgedeeltes, die als lezingen fungeren tijdens de liturgievieringen. Deze zogenaamde perikopen zijn verdeeld in een A-, een B- en
een C-jaar. De nieuwe cyclus begint altijd op de eerste zondag van de Advent, als ook het nieuwe kerkelijk jaar begint. Op 27 november beginnen we
aan het A-jaar. Gedurende dit jaar staan de lezingen van de evangelist Matteüs centraal.
PRESENTATIE VORMELINGEN
Op zondag 27 november presenteren tijdens de Eucharistieviering van 9.30
uur in de H. Quirinuskerk te Halsteren zeven jonge mensen - t.w. vijf uit de
Sint Annaparochie en twee uit de Sint Christoffelparochie - zich aan de geloofsgemeenschap. Zij bereiden zich momenteel via het project ’Vormselkracht’ voor op hun Vormsel en hebben al drie bijeenkomsten gehad. De toediening van het sacrament van het H. Vormsel zal voor de vormelingen van
beide parochies plaatsvinden op vrijdag 27 januari 2023 in de Sint Gummaruskerk te
Steenbergen.
AFRONDING PROGRAMMA-AANBOD SINT FRANCISCUSCENTRUM
Nog enkele activiteiten zullen plaatsvinden onder de vlag van het Sint Franciscuscentrum. Daarna zal het vormingswerk van het bisdom Breda worden opgezet binnen de
nieuwe organisatiestructuur.

De website van het Sint Franciscuscentrum zal nog enige tijd beschikbaar zijn om
informatie over activiteiten en cursussen te kunnen raadplegen. Op korte termijn krijgen de vormingsactiviteiten een plek binnen de vernieuwde website van het bisdom
Breda.
SAM’S KLEDINGACTIE SLUIT ZICH AAN BIJ #GivingTuesdayNL
Op 29 november a.s. is het GivingTuesday, een wereldwijde geefdag om samen meer
goed te doen. Stichting Sam’s Kledingactie heeft zich bij dit initiatief aangesloten en
wil tijdens GivingTuesday zoveel mogelijk kleding en geld inzamelen ten behoeve van
de noodhulpprojecten van o.a. Cordaid en het Armoedefonds. Daarnaast is het doel
om op deze dag zoveel mogelijk nieuwe vrijwilligers te werven die structureel of alleen
tijdens de speciale voor- en najaarsacties kleding voor Sam’s willen inzamelen.
De vrijgevigheidsbeweging is sinds 2019 ook in Nederland actief via hash-tag #GivingTuesdayNL. De dag is bedoeld als tegenwicht voor Black Friday en Cyber
Monday, dagen die gekenmerkt worden door kopen en (zelf) hebben en staat juist in
het teken van iets voor een ander over hebben. Als goede-doelenstichting steunt
Sam’s dit initiatief van harte, omdat zij dage-lijks zien hoe broodnodig deze giften in
geld, goed en aandacht zijn voor heel veel mensen, in binnen- en buitenland.
GivingTuesday werd in 2012 gelanceerd als een eenvoudig idee: een dag creëren
die mensen aanmoedigt om goed te doen. In de afgelopen zeven jaar is dit idee uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die honderden miljoenen mensen inspireert
om te geven, samen te werken en vrijgevigheid te vieren. Mensen tonen op veel manieren hun vrijgevigheid. Of het nu gaat om iemand aan het lachen maken, een buurman of een vreemde helpen, opstaan voor een probleem of mensen waar we om
geven, of iets van wat we hebben geven aan degenen die onze hulp nodig hebben.
Wilt u bijdragen aan de #GivingTuesday-actie van Sam’s? Kijk dan op
www.samskledingactie.nl of op de social mediakanalen van Sam’s Kledingactie. Hier leest u wat u kunt doen, wat u kunt geven. Elke daad van vrijgevigheid
telt en iedereen heeft iets te geven! Wat geeft u?
INTENTIES VIERINGEN VAN 20 EN 27 NOVEMBER
20 november : Gwaa Pham, John Stelten, Ko Goense

27 november:

Gwaa Pham
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