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 Derde zondag van de veertigdagentijd 
De derde zondag van de vastentijd heet: 
Oculi ( Latijns voor ‘ogen), vernoemd naar  
de eerste woorden uit de introïtus voor deze 
zondag Oculi mei semper ad Dominum, 
 "Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer" (Psalm 25,15). 

 

In sommige kerken 
branden er tijdens deze 
veertigdagentijd kaarsen 
op de zevenarmige 
kandelaar; elke week wordt 
er een kaars uitgeblazen. 
De middelste kaars heeft 
vaak een roze kleur: 
komende zondag is het 
halfvasten. De priester mag 
dan een roze kazuifel 
dragen; een bijzondere 
liturgische kleur, die we 
enkel ook bij de derde 
zondag van de advent 
terugzien. 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap: 
Overleden:  
03 februari: Cornelia (Kee) Oosthoek- van de Pas 
03 februari: Catharina Boonman 
18 februari: Laurus de Vos 
19 februari: Kimmo Pankow. 
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Zondag 3 maart: derde zondag in de veertigdagentijd 

 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 
Misintenties:  
Stien Kroon * Kees Ars * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. 
fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * 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 * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jan van den 
Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Hendrina Grimminck-
Allemekinders * Adriaan Goense * Marietje de Winter-de Vos. 
Na afloop: koffiehoek achterin de kerk. 
 
Zondag 10 maart: Halfvasten: vierde zondag in de 
veertigdagentijd: Laetare 
 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: paars/roze. 
Misintenties:  
Stien Kroon * Wim Boonman * ov. fam.  Vermue-Priem * Paulina 
van ’t Westeinde –de Baat * Jeroen Vette en Jozina Rijk * 
Wilhelmina Corstiaanse * Jrgt. Piet van de Waart * fam. Remijn-
van de Dries en ov. fam. 
 
Zaterdag 16 maart:  
19.00 uur: presentatieviering eerste communicanten met 
voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van Esperanto; 
liturgische kleur: paars. 
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Misintenties:  
Laurentius Remijn * Cornelis Verhaar-Wilhelmina Hamerlinck 
enfam. * Gerardus Moison en Jacomina Raas * ov. Leden 
Gedurige aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo 
en Corrie. 
 
Zondag 17 maart: vijfde zondag in de vastentijd: Judica 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en samenzang/orgelspel van Wolfgang Nijholt. 
Misintenties: 
Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. 
*Cornelia Rijk * Maria en Johanna Martens en ov. fam.*  
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Tilly Vermue-Joossen  
*Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë- van Stee *  
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. *  
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. *  
Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Gerrit Capello *  
fam. Cornelis Boonman-van Stee en Verdonk * Jaap Vermue. 
 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 5 maart  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?  

* maart:Annelies van Craenenbroeck tel.351364 
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Bijeenkomsten in Willibrorduszaal   
Zondag 3 maart: 10.30 – 12.00 uur: tweede bijeenkomst 
communicanten. 
 
Maandag  4 maart: overleg inzake paastriduüm met pastor 
Brooijmans en alle betrokken geledingen om 20 uur. 
Dinsdag 5 maart: parochiekerncommissie 20 uur. 
 
Informatieavond voor ouders van vormelingen: 
Maandag 4 maart: Don Boscoschool; 20 uur 
 
Eerste bijeenkomst voor vormelingen: 
Woensdag 6 maart: 20 uur: de Zandplaat, Ovezande. 
 

KERKRADIO 
Op 1 maart jl. zijn de nieuwe regels inzake kerkradio 
ingegaan; voor luisteraars verandert het hopelijk niets 
qua verbindingen met onze diensten. Mocht u geen 
contact meer krijgen, dan ligt dat niet aan uw toestel, 

maar aan de dienstverlener die deze dienst aanbiedt. Neem 
direct contact op met Wilfried Boonman (contactpersoon 
Caritas) of meldt dit aan Rinus de Jonge, Kuijpersdijk 12, tel. 
351393. Voor nieuwe aansluitingen kunt u hier ook terecht. 
 
VASTENAKTIE 
De vastentrommel achter in de kerk staat klaar voor al uw 
vastenoffers; hetzij via het vastenzakje (bezorgd via 
parochienieuws, maar ook in de kerk aanwezig), maar 
overmaken via bank gaat ook:  ING  5850 ten name van 
Vastenaktie Den Haag ten behoeve van Honduras. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kerkradio&source=images&cd=&cad=rja&docid=I_BaLtBEpSENuM&tbnid=ShGmutFi2eTlLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.parochie-lumenchristi.nl%2F2010lc%2Fnode%2F7&ei=5AQyUYCiJbST0QXlr4HYAw&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNFxqQbL2QSXV6w1HhKQ4mdAFGL5XQ&ust=1362318930457552

