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 Paasmarkt 
Op woensdag  9 april van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de Don 
Boscoschool samen met de oudervereniging een paasmarkt.  
Alle kinderen zijn hier bij betrokken. 
Er zijn deze middag veel spulletjes te koop en er zijn 
verschillende activiteiten. Er is verse koffie en thee. En voor de 
liefhebbers zijn er heerlijke wafels . Iedereen is welkom! 
De opbrengst van deze paasmarkt is voor het vastenactiedoel 
Sierra Leone. 
 
Eerste Communievoorbereiding 
Onze groep van zestien kinderen is al aardig op weg naar de 
‘grote dag’/Hemelvaart 29 mei. 
In de eerste bijeenkomst stonden de eigen naam en de 
verschillende namen van God centraal. 
In de tweede bijeenkomst werd uitleg gegeven over het 
‘manna’ het brood in de woestijn dat het volk van Mozes 
ontving. Hoe gaan wij in onze tijd met brood/het Brood om en 
bidden we nog voor brood? Of danken we ‘anders’? 
In bijeenkomst 3 praten we over het huis van God. Hoe ziet een 
viering in de kerk er eigenlijk uit? Waarom doen mensen dat zo?  
Vandaar dat komende donderdagmiddag een speciale 
rondleiding en speurtocht in onze kerk worden gehouden. Later 
–tijdens de voorbereiding- zullen ook ouders deze gelegenheid 
krijgen, maar die datum wordt later bekend gemaakt. Een 
bezoek aan de kerk tijdens de komende periode van Vasten en 
Pasen vieren is zeker aan te bevelen.  
Palmzondag is zo’n geschikt moment; erg kindgericht! 
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Lief en leed: 
Overleden:  
10 februari: Marian de Jonge. 
03 maart: Harrie Gerardus Groos. 
05 maart: Johanna Maria Rijk. 
10 maart: Jan Stokx. 
19 maart: Bastiaan Simonse 
10 maart: Jacomina Engelbert-Vette 
30 maart: Jozina Maria (Sine) van ’t Westeinde, 97 jaar, 
woonachtig in ‘de Kraaijert’ te Lewedorp. Haar 
uitvaartdienst en graflegging vonden plaats op vrijdag 4 
april jl. in ’s-Heerenhoek. 
 
Extra collectes in maart: elk weekend 
Vanaf woensdag 5 maart tot en met Witte Donderdag: 
Vastenaktie 2014  
 

zondag 6 april: vijfde zondag in de veertigdagentijd (Judica) 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
paars. 

Misintenties: 
Mina Stokx-Capello *  Marinus Boonman en Cornelia Vermue * 
Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * ov.fam. Martens-Verschragen en 
Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Adrie van den Dries en ov. fam. * Jacobus de Hond-
Cornelia de Hond van den Dorpel,zoon Sjaak en ov. fam. * Piet de 
Jonge * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk. 

na afloop: koffiehoek met kaartverkoop door de dames van de 
Kerksnuffel, achter in de kerk. 
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10.30-12.00 uur: derde bijeenkomst communicanten  in 
Willibrorduszaal. 

 
maandag 7 april: 
19.00 uur:  gebedsviering Lewedorp  (zie info verder in dit blad) 
19.30 uur: overleg bloemengroep in Willibrorduszaal. 
 
woensdag 9 april:  
14.00-16.00 uur: paasmarkt Don Boscoschool. 
 
donderdag 10 april:   
13.00 uur: rondleiding/kerkbezichtiging  voor communicanten 

en alle leerlingen groep 4 Don Bosco. 
 
zondag 13 april: Palm- op Passiezondag 
9.00 uur: eucharistieviering/kinderviering  met voorganger 

pastoor Fons van Hees en zang van ‘Esperanto’.  
Liturgische kleur: paars 
Misintenties:  
Adriaan Westdorp en Johanna Westdorp-Janse * Jan 
Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Jan Boonman-
Adrian Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-
Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Stien Kroon * Jrgt. Jobina de Jonge-
Rijk, Adriaan de Jonge en dochter Jo * Martien van Eijkeren-
Maria Remijn en ov.fam. * ov. fam. Hubrecht Smits en 
Magdalena de Jonge *ov. fam. Vermue-Priem. 
 

dinsdag 15 april 
19.00 uur: boeteviering  met voorganger pastoraal werkster 

Jeanine Heezemans en samenzang . 
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woensdag  16 april: 
19.00 uur: Chrismaviering in H.H. Agatha en Barbara- basiliek 

van Oudenbosch; voorganger bisschop Liesen . 
 
donderdag 17 april: Witte Donderdag 
geen viering in onze kerk, vanwege afspraken Paastriduüm; wij 

werken dit jaar samen met  buurparochiekern Lewedorp, 
waar alle vieringen tot Pasen plaats vinden. 

19.00 uur: eucharistieviering met voorgangers pastoor Fons van 
Hees en pastoraal werkster Jeanine Heezemans; zang van 
het Eligiuskoor. 

 
vrijdag 18 april: Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kruisweg verzorgd door leden van de Liturgische 

werkgroep. 
19.00 uur:  viering van Woord en Gebed  in Lewedorp met 

voorgangers Fons van Hees en Jeanine Heezemans. 
Gezangen worden verzorgd door de koren: Con  Dios, 
Missicanto en Free Spirit. 

 
zaterdag 19 april: Stille Zaterdag  
20.00 uur:  eucharistieviering/Paaswake in Lewedorp met 

voorgangers Fons van Hees en Jeanine Heezemans; zang 
verzorgd door het Eligiuskoor en onze beiden 
Caeciliakoren.  

 
zondag 20 april: Pasen/ Verrijzenis van de Heer 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dames -en herenkoor. 
Misintenties: 
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Jobina de Jonge-Vette *  Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac *  Lauran de Winter en ov. fam. * 
ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Gretha 
Schrieks-Rentmeester * Franciscus Stokx * Adriaan Nagelkerke en 
ov. fam. * Jrgt. Cornelis Vermuë * Jan Goense-Maria Rosalia 
Uitterhoeve * Cornelia Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jaap 
Vermue * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse 
* Willem de Jonge en ov. fam. * Leny de Winter-Vermue * Jan 
Hazen * Pieter Boonman * Ko van den Dries ov.ouders en zussen 
Jo en Corrie * ov. Leden Gedurige Aanbidding * ov.ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. ouders. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 8 april 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: : Ria Knuit-v.d. Molen,               
Merietestraat 20 tel. 351783. 

Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan de 
Vastenaktie 2014.   Zo kiest de Don Boscoschool voor een 
paasmarkt. In gezinnen worden afspraken  gemaakt om 
bijvoorbeeld één avond geen tv te kijken en op die avond 
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iets te organiseren (of tijd vrij te maken) voor anderen. 

 
 

 

7 april: Vastendag Boven de Schelde 
Pastor Wiel Hacking heeft dit jaar een nieuw initiatief opgezet, 
waarbij soberheid- solidariteit en spiritualiteit met elkaar 
worden verbonden. Iedereen kan zich hiervoor opgeven: via de 
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mail  wielhacking@gmail.com  of via zijn mobiele nummer: 
0617598152. 
Deelnemers spreken af, die maandag te zullen vasten. Ieder is 
vrij om te bepalen waarop dat gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld 
slechts 1 boterham per maaltijd zijn, maar eigen invulling is ook 
mogelijk. Doe mee met duizenden anderen en  
kies uw eigen Vastenaktie. 
Een dagje geen vlees? De auto laten staan? 
Alle deelnemers krijgen via de mail ( moet wel bekend zijn bij 
Wiel) digitaal een gebed aangeleverd.  Dat gebed kan op elk 
passend moment gebruikt worden. 
’s Avonds om 19 uur is er die avond een gebedsviering in 
Lewedorp, waar centraal gekeken wordt naar de documentaire 
‘een huis bouwen in Sierra Leone’ 
Een lovenswaardig idee dat navolging verdient. 
Op de achterzijde vindt u tal van andere mogelijke actievormen, 
die in principe geen geld kosten of geld van u vragen. Het gaat 
meer om het spirituele accent: nadenken wat vasten, ont 

houding en versobering met een mens kunnen doen…. 
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Strippenkaart Ik vast voor een betere wereld 
0  Ik eet 1 dag per week geen vlees 

0  Ik matig mijn alcoholconsumptie. 

0  Ik eet 1 dag per week   geen snoep of 
chocola. 

0 Ik kan vaker met een ander carpoolen. 

0  Ik kijk minder televisie. 

0  Ik onthaast en leef met méér aandacht. 

0  Ik neem elke dag 10 minuten om stil te zijn 
of te bidden. 

0  Ik overweeg elke dag een passage  
     uit de (kinder-) bijbel. 

0  Ik betrek hen die het moeilijk hebben  
     in mijn gebed voor het eten. 

0  Ik dank, breek en deel  
    een eenvoudige maaltijd. 

0  Ik bezoek vaker vieringen  
    of samenkomsten in de kerk. 

0  Ik overweeg 1 dag per week wat het voor 
mij betekent: gedoopt zijn. 

0  Ik maak tijd voor mensen  
    die aandacht vragen. 

0  Ik help een handje bij mensen  
    die met weinig rond moeten komen. 

0  Ik lever een bijdrage aan de Vastenactie. 

0  Ik meld mij aan voor een taak in de kerk. 

0  Ik lees een boek om een andere religie  
    of cultuur beter te begrijpen. 

0  Ik oefen mij in eerbied  
    voor het andere van de ander. 


