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Je mo t’r nie te zwaer an tille?  
Met carnaval kijken mensen anders tegen het alledaagse leven 
aan. Voor sommigen kan de dag of- zoals u wilt- de nacht, niet te 
lang duren…Lang leve de lol! Zorgen voor later! 
De katholieke kerk heeft momenteel haar eigen 
beslommeringen en ook in onze parochie vinden we daar soms 
sporen van terug. 

Pastor Tom Brooijmans is 
afgelopen week opgenomen in 
het ziekenhuis vanwege 
hartproblemen. Hij is aan de 
beterende hand, dankzij een 
pacemaker, die ingebracht is.  De 
komende weken zal hij verder 
moeten herstellen en de hele 

maand maart is hij ‘uitgeroosterd’. Wij wensen hem van harte 
beterschap toe! 
Pastor Harrie Buijssen heeft de afgelopen weken ook wat 
getobd met zijn gezondheid; ook hij moet het wat rustiger aan 
doen, maar hij wil beslist niet ‘uitgeroosterd’ worden. 
Twee drijvende krachten, emeriti, ervaren nu even hoe kostbaar 
gezondheid is.  Als geloofsgemeenschap moeten we hier 
rekening mee houden en –zo nodig- taken en diensten 
aanpassen. 
Informatie over het nieuwe pastoresteam 
Op woensdag 12 maart wordt in de r.k. kerk te Lewedorp een 
voorlichtingsavond gehouden over taken en samenstelling van 
het nieuwe pastoresteam ‘Boven de Schelde’. Aanvang: 19.30 
uur. Volgende week vertellen we u er mee over, maar noteer 
alvast deze datum in uw agenda! 
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Zondag 2 maart: 9e zondag door het jaar/ Carnavalszondag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
groen. 

Misintenties:  
 Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel 

Paree * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie 
* ov. fam. Martens-Buteijn * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en 
An Balleur * fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jaap Vermue. 

 Na afloop: koffiehoek achter in de kerk. 
 

Woensdag 5 maart: Aswoensdag  
19.00 uur: Viering van Woord en 

Communie met voorganger pastoraal 
werkster Jeanine Heezemans  en zang 
van het dames- en herenkoor. 
Liturgische kleur: paars. 

Lief en leed: 
Overleden:  
26 januari: Yvonne Coleta Aleida Siebels. 
02 februari: Dina Rijk-Raas. 
10 februari: Marian de Jonge. 
 
Extra collectes in maart: 
Vanaf woensdag 5 maart start de Vastenaktie.  Ook in onze 
parochiekern staat de bekende vastentrommel klaar om 
uw gaven te ontvangen.  Verdere informatie vindt u 
achterin de kerk en komende weken in deze info. 
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 Misintenties: Leen van Gessel 
 
Zondag 9 maart: eerste zondag van de veertigdagentijd 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. 

Voordeckers (onder voorbehoud)  en zang van het 
herenkoor. Liturgische kleur: paars. 

 Misintenties:   
 Mina Stokx-Capello * Stien Kroon * Adriaan Nagelkerke * ov.fam. 

Vermue-Priem * ov. ouders van ’t Westeinde-de Baar * Jeroen 
Vette en Jozina Rijk 

10.30 uur: eerste bijeenkomst voor communicanten en ouders 
in de Willibrorduszaal.  

 
woensdag 12 maart: informatieavond inzake pastoraal team in       
                                        Lewedorp. 
 
Zaterdag 15 maart: 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. 
 Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. Leden Gedurige 

Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie. 

 
zondag 16 maart: tweede zondag van de veertigdagentijd 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Ria Mangnus en samenzang. 
 Misintenties:  
 ov. ouders Frans Traas-Apolonia Moison en ov. fam.* Jrgt. Piet 

Traas en Henny Nette-Jasperse * Jan Boonman-Adriana Remijn en 
ov. fam. * Cornelia Rijk * Marinus Boonman en Cornelia Vermue * 
Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van 
Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter 
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Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Cornelis Boonman-van Stee 
en Verdonk * Leen van Gessel. 

 
Zaterdag 22 maart:  
19.00 uur: viering en presentatie communicanten. Op dit 

moment is nog niet bekend wie in deze viering voorgaat, 
omdat pastor Tom Brooijmans met ziekteverlof is. Zang van 
Missicanto. 

 
Zondag 23 maart: derde zondag in de veertigdagentijd 
9.00 uur: viering van Woord en Communie, verzorgd door de 

liturgische werkgroep. Zang van het dameskoor. 
 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 4 maart 2014  voor de volgende  editie 

doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr. Nel 
de Winter-Roks, tel. 351852. Graag op enveloppe vermelden: 
misintenties. 

 
Ziekenbezoekgroep:   

Geeft u door indien iemand al langere tijd 
in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is? Een klein gebaar of bezoek 
wordt erg op prijs gesteld door velen.  
Contactpersoon: maart: Ria Remijn,               

De Winterstraat 12 tel. 404386. 
 
 
 


