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Zondag 7 oktober: 27e zondag door het jaar : H. Maagd van de 
Rozenkrans/  Wereldmissiedag voor de kinderen. 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het Zeeuws jongenskoor & herenkoor Goes.  
Liturgische kleur: groen. 

 Thema: ‘Laat de kinderen toch bij mij komen’  
 Misintenties:  
 Jrgt. Apolonia Traas-Moison en Frans Traas en ov. fam. * 

Kees Ars * Stien Kroon * ov. ouders Bart en Janna Geijs-
Franse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Bas en An 
Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * ov. ouders Simon 
Boonman-Pieternella de Baar en ov. fam. * Maria Rosalia 
Goense-Uitterhoeve * Kees Bal * fam. Jaap de Jonge en ov. 
kinderen. 

Overleden: 
13 september: Dirk Kempers (emeritus-pastoor Goes) 
22 september: Engelbertus  Rentmeester 
25 september: Jobina Vette, echtgenote van Nicolaas de Jonge, 
Deken Tomaslaan 37; 91 jaar oud. 
Extra collectes: 
07 oktober: Wereldmissiedag 
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 Koffiehoek e eerste zondag van de 
maand is er (zoals gebruikelijk) 
koffiedrinken achter in de kerk. Twee 
maanden geleden is –op verzoek- een 
onkostenpotje ingesteld (zgn. 
‘koffiepotje’). De opbrengsten 
(ruimschoots 30 euro) dekken  de kosten.  
Aanstaande zondag, 7 oktober houden 
we de volgende koffiehoek.  Op zondag 4 
november – Willibrordzondag- willen we 
iets extra’s doen. Hierover later meer.  

 
Dinsdag  9 oktober:  
19.00 uur Mariaviering verzorgd door leden 

van  de liturgische werkgroep, kinderen 
van de basisschool en zang van het 
dameskoor. 

 
Zondag 14 oktober: 28e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Wim Boonman * Catharina Paree * 

Magdalena de Jonge * Matthijs de Jonge * Piet de Jonge * 
Marinus van ’t Westeinde * Gerrit Capello * Jan Boonman- 
Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
ov. Leden van de V.O.K. * Johannes Smits en ov. fam. * 
Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en ov. fam. * Martien 
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Vermue-
Priem * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * ov. fam. 
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Hubrecht Vermuë-de Winter * Lauran de Winter en ov. fam. 
* ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 
Piet Verbart * Jo Vermue-Remijn. 

 
Zaterdag 20 oktober: viering van woord en communie verzorgd 

door de liturgische werkgroep en met zang van het 
dameskoor.  

Misintenties:  
 Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Adriaan Rijk-Dymphna 

Lodiers en zoon Rinus * Laurentius Remijn * Jrgt. Catharina 
Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * Pieter 
Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den 
Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jan van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * fam. Vette-Boonman. 

 
Zondag 21 oktober: 29e zondag door het jaar: Wereldmissiedag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van Con Amore. 
Misintenties:  
 Piet de Jonge * Willem van ’t Westeinde – de Baar * Stien 

Kroon * Cornelia Rijk * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis 
Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Gerrit Verbart en 
Anna Uitterhoeve * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en 
ov.fam. * Roos Claessens-Courtin.  

 

 

 
opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 9 oktober 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via de 
mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 
in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is?  

* oktober: Ria Remijn, tel. 404386. 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 41:  
Geen opgave. 
 

Missio Wereldmissiemaand 2012: Senegal 

 
Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in 
het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse 
land is ongeveer vijf keer zo groot als 
Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners 
van verschillende bevolkingsgroepen. De 
grootste zijn: Wolof, Peul, Sérèr en 
Toucouleur. 
Senegal is een republiek en heeft dit jaar een 
nieuwe president gekregen: Macky Sall. Het 
land is overwegend islamitisch (93% van de 
bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de 
minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims 
en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar. 
 
Katholieke Kerk 
Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, 
verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom 
Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er 
zijn ongeveer 143 parochies. 
De Katholieke Kerk zet zich onder andere in voor het onderwijs. 
Het land kent een hoog percentage analfabetisme. Het 
onderwijs is meestal in het Frans, de officiële taal van Senegal. 
Er wordt wel steeds meer les gegeven in het Wolof, één van de 
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vele andere talen. Men streeft er naar meer kinderen naar 
school te laten gaan en vooral ook langer dan alleen de 
basisschool. 
Andere belangrijke problemen waar de Kerk zich mee bezig 
houdt: emigratie, vrouwenbesnijdenis, situatie van verstoten 
vrouwen. 
 
Emigratie 
Veel jonge mannen vertrekken naar Europa, waar ze werk 
hopen te vinden. Het is hun droom waarvoor ze alles riskeren: 
vele dagen op zee in een kleine houten vissersboot. Veel van 
hen overleven het niet. En degenen die Europa wel bereiken 
wacht een onzekere toekomst.  
In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd 
om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te 
bewegen in Senegal te blijven. 
 
Vrouwenbesnijdenis 
Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het 
bisdom Kaolack strijdt tegen vrouwenbesnijdenis. Hoewel het 
officieel verboden is in Senegal, komt het nog vaak voor. Veel 
mensen zijn er van overtuigd dat een meisje pas vrouw wordt 
wanneer ze besneden is. Zuster Christine heeft langzaam het 
vertrouwen van de dorpelingen gewonnen. Samen met haar 
team gaat ze de dorpen langs om de mensen bewust te maken 
van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale 
verminking. 
 
Opvang vrouwen en kinderen  
In de hoofdstad Dakar hebben de Zusters van de Goede Herder 
een opvanghuis voor vrouwen en kinderen. Zuster Yvonne 
Clémence Bambara begeleidt de vrouwen tijdens hun 
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zwangerschap en verzorgt samen met hen de baby’s. De 
vrouwen volgen in het opvanghuis cursussen handenarbeid, 
koken, wiskunde, boekhouding en Frans. Zo kunnen ze beter in 
hun eigen onderhoud voorzien. 
 
Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan 
de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op 
rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 
 

 



Jaargang 40 nummer 41 zondag  7 oktober  2012 

7 

 

 
13 oktober: Oktoberfeest op het kerkplein.  
(organisatie ‘de Koenkelpot). Middagprogramma vanaf 13.00 uur. 
Avondprogramma vanaf 21 uur.  
 
15 oktober: Samenwerkingsverband BOVEN DE SCHELDE 

 
Beste mensen, 
Na de grote bijeenkomsten voor informatie 
over en reacties op de plannen per 
beleidsterrein die werden voorbereid in onze 
werkgroepen, houdt de projectgroep nu de 

afsluitende bijeenkomst.   
Deze avond is de afronding van het proces van voorbereiding op 
de totstandkoming van het samenwerkingsverband Boven de 
Schelde, bestaande uit twee parochies en één pastoraal team 
met één pastoraal beleid.  
Het is ons gelukt om dit gezamenlijk tot stand te brengen.  
Velen droegen er in al die tijd een steentje aan bij. Daarom willen 
wij ieder die zich de afgelopen jaren op enig moment in een 
werkgroep heeft ingezet voor deze grote onderneming op deze 
avond nog een keer ontmoeten. Om samen het glas te heffen 
op het eindresultaat. 
Alle parochiebesturen zullen bij deze gelegenheid hun 
handtekening zetten en vervolgens dienen we ons ‘huiswerk’ in 
bij het bisdom, dat ons immers deze opdracht heeft gegeven.  
 
Van harte welkom om dat deze avond mee te komen maken 
dus graag tot ziens in Ovezande, 
 
Bernard van Lamoen 
voorzitter projectgroep 
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Programma 

 

19.45 uur: de deur is open om in te lopen… de koffie staat klaar! 
 
20.00 uur: welkom en gebed  
 
20.05 uur: korte toespraak door de voorzitter van de projectgroep 

met dank aan (de vrijwilligers van) de werkgroepen 
 
20.20 uur:  toelichting op de stukken die we het bisdom gaan 
overleggen waarna de parochiebesturen worden uitgenodigd hun 
handtekening te zetten 
 
20.40 uur: officiële overhandiging van de stukken aan Geerten Kok,  

projectleider In de duizend gezichten van Uw volk 
  met een korte reactie van zijn kant 

 
20.50 uur: we zingen tot slot ‘het Geloof, Hoop en Liefde-lied’  
 
20.55 uur: ieder bestelt een drankje en we heffen gezamenlijk het 
glas  

 
21.00 uur: informeel napraten met hapje en drankje en muziekje 

 
22.00 uur: de zaal loopt weer langzaam leeg… 
 

maandag 15 oktober 2012  
Dorpshuis ’t Trefpunt, Hoofdstraat 54 te Ovezande, tel. 0113-655550 

 
Meer informatie over de naderende samenwerking tussen de huidige 
parochies en het gezamenlijk opgaan in een nieuwe Damiaanparochie per 1 
januari 2013 leest u in het parochienieuws van november. 
Wij houden u via dit wekelijkse infoblad op de hoogte inzake de betekenis 
voor onze parochie H. Willibrordus, die per 1 januari a.s. een parochiekern 
wordt.  


