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Handen uit de mouwen! 
 
Dat is de ondertitel van de viering van dit 
Adventsweekend. Stilstaan en aan de kant 
blijven is geen optie tot verbetering. 
Gelukkig hebben we in onze kern mensen 
die de handen uit de mouwen willen steken 
en dagelijks meewerken om onze 

kerkgemeenschap levendig/vitaal en betaalbaar te houden. 
Toch moeten we ons zorgen maken voor de toekomst: zijn er nog 
opvolgers, die onze getrouwe vrijwilligers willen en kunnen opvolgen? 
Elk jaar haken mensen af, vaak noodgedwongen omdat hun gezondheid 
in combinatie met leeftijd hen daartoe dwingen. 
De afgelopen week kenmerkte zich door grijs, guur en grauw weer. Een 
kerkbevolking met enkel grijze mensen straalt enerzijds hoop en 
verwachting uit (elementen van Advent) maar anderzijds dwingt het ons 
tot nadenken: hoe verder?  Enkel afwachten tot er iets komt, is geen 
goed devies. 
 
Gedachte bij Psalm 85: zonder licht is alles dode materie. 

Leven kan niet zonder licht. Een raam wordt pas een raam, als er 

licht doorschijnt. 
Een raam vol kleurige stukjes glas 
Een soort chaos als in het begin… 
Maar als trouw ontkiemt 
En gerechtigheid neerdaalt 
Dan is er leven in overvloed: 
Stromend en stralend, 
Groeiend en bloeiend. 
En dat alles in gang gezet, 
In beweging gebracht, 
Door één enkel woord, één element:Licht! 
Liesbeth Dercksen 
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LIEF EN LEED: 
Doop: 
7 december: Simone Jobina Wilhelmina Rijk, dochter van Renaldo Rijk en 

Corine Rijk-Krijger, Molendijk 55 Nieuwdorp. 
 
Overleden: 
26 oktober: Emma Nuijten-Meulblok. 
21 november: Kees ( Cornelis) Goense.;  

 
Collecterooster: extra collectes in december: 
07 december: Bisschoppelijke Adventsactie  
24/25 december: onderhoud van onze kerk 
31 december: Bloemengroep. 

  
Zondag 7 december: Tweede Zondag 
van de Advent 
9.00 uur: eucharistieviering 
met voorganger pastor 
Harrie Buijssen en zang van 
het dameskoor.  Liturgische 
kleur: paars. Na afloop: 
koffiehoek achter in de 

kerk/kerstkaartenverkoop door de dames van de Kerksnuffel.  

Misintenties: Jrgt. Adriaan Goense * Cornelis de Winter * Marinus Rijk 
* lev. Leden Gedurige Aanbidding * Franciscus Stokx * Chris 
Hoondert en ov.fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Kees Geus en 
ov. fam. * Jozina van ´t Westeinde * Jan Boonman-Adriana Remijn 
en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas 
en An Balleur * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-
Franse * Laurus Cornelis Verdonk en Pieternella Johanna van ´t 
Westende. 

12.00 uur: Doopviering Simone Rijk:  met doopheer pastor Wiel Hacking. 
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Maandag 8 december :  
Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 13 december : 
oliebollenverkoop door 

carnavalsvereniging ‘de Koenkelpot’.  
 
Zondag 14 december :  Derde zondag van de 
Advent : Gaudete 
9.00 uur : eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 
zang van het herenkoor. Liturgische kleur : roze/paars. 
Misintenties : 
 Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny * Jan Goense en Maria 

Rosalia Uitterhoeve * Jan Stokx * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * 
ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * fam. C. 
Boonman-van Stee en Verdonk * ov. fam. Vermue-Priem * 
Johannes Smits en ov. fam. * fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * 
Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * fam. 
Vette-Boonman. 

 
Zondag 21 december : vierde zondag van de Advent  
9.00 uur : Viering van Woord en Communie met voorganger pastor Wiel 
Hacking en zang van het dameskoor. 
Misintenties :  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 

Hamerlinck en fam. * Cornelis de Jonge en Cornelia van Gessel * 
Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van 
Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko van 
den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Hugo Ars-Magdalena 
Ars-Rijk en zoon Bertus. 
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Opgave misintenties  
U kunt deze tot dinsdag 9 december  voor de volgende editie 
doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr.Nel de de 
Winter-Roks, tel.351852. Graag op enveloppe vermelden: misintenties. 
 

De ziekenbezoekgroep vindt het prettig om van u te horen, als er 
iemand al langere tijd ziek is. Of de persoon nu 
thuis of elders verblijft, doet niet ter zake. U mag 
deze gegevens altijd doorgeven aan de 
contactpersoon van de maand december: 
Annelies van Craenenbroeck, Burg. Van 
Horsighstraat 41, tel. 351364. 
 

Bisschoppelijke Adventsactie:  
De Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van de Bisschoppelijke 
Vastenaktie, maar dan in de vier weken voor Kerstmis, waarbij aandacht 
en financiële steun wordt gevraagd voor het kerkelijk 
ontwikkelingswerk. Dat werk wordt gedaan door mensen in de 
ontwikkelingslanden zelf. Zij nemen het initiatief, zorgen voor lokaal 
draagvlak en betrekken er hun doelgroep bij. Katholiek 
ontwikkelingswerk wordt gedragen door mensen uit de kerk, maar is 
niet tot hen beperkt. Het raakt de hele mens, geest en lichaam. Het kan 
gaan om onderwijs, medische zorg, economische weerbaarheid, 
emancipatie, gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging. 
De Adventsactie wordt uitgevoerd door de stichting Bisschoppelijke 
Vastenaktie. De katholieke Sociale Leer is het uitgangspunt van beide 
acties, de integrale ontwikkeling van de mens, zoals verwoord in de 
encycliek Populorum Progressio het doel.   
Bestemming voor 2014: katholieke geloofsgemeenschap in Saigon 
(Vietnam). 
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