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Zondag 9 februari 2014 om 10.30 uur  
in de R.K. Willibrorduskerk ,  
 
‘Aan het eind van de tunnel is er licht. Kom er naar toe!’ 
 
Informatie: Twintig jaar is niet zo’n grote tijdsspanne. Toch is er 
veel gebeurd door en voor KBO leden. Veel inzet, ontmoeting, 
lief, leed, ontspanning, zoeken naar levenszin, levenskunst, 
soms wat dieper nadenken. En soms zomaar heerlijk om samen 
te zijn.  
 
Er is best heel wat te vieren en te gedenken. Er is reden tot 
dankbaarheid en reden om in de geest van doorleefd geloven 
samen te komen. Dit doen we nadrukkelijk bij de opening en de 
sluiting van de viering van het twintig jarig bestaan door samen 
de Eucharistie te vieren.  
We vieren dit met parochianen van de betreffende parochie en 
hopelijk met veel KBO-ers uit heel Zeeland de Eucharistie in 
kerken,  die staan aan het begin of aan het eind van de tunnel.  
Met andere woorden: er is zowel in februari als in november 
gekozen voor een viering in een kerk die voor veel Zeeuwen 
goed te bereiken is, ook al is het “aan de overkant”.  
En na de viering is er dan nog de mogelijkheid om een uurtje 
samen iets te drinken en zijn we toch niet te laat thuis.   
 
Namens de commissie Identiteit en Pastoraat KBO-Zeeland,  
Tom Brooijmans, pastoraal adviseur. 
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Zondag 9 februari: vijfde zondag door het jaar 
10.30 uur !!!  Eucharistieviering in het kader van 20 jarig bestaan 

K.B.O.-Zeeland. Voorganger is pastor Tom Brooijmans 
(pastoraal adviseur K.B.O.) 

Misintenties: 
 Jrgt. Wim Boonman * Mina Stokx-Capello * Stien Kroon * ov. 

ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * echtpaar de 
Jonge-Rijk en dochter Jo * ov. Leden V.O.K. * ov. fam. Vermue-
Priem * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Jrgt. Marinus 
van ’t Westeinde * Jrgt. Antonia van ’t Westeinde * Jan van den 
Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Adriaan Nagelkerke en ov. 
fam. * Lau de Vos * Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius 
Oosthoek * Marietje de Winter-de Vos * fam. Hubrecht Vermuë-de 
Winter * ov. ouders Raas-van Bremen. 

Lief en leed: 
Doop: 
23 februari: 13.30 uur: Simone Kamerling, dochter van 
Robbin Kamerling en Brigitte de Jonge; Deken De 
Zwagerpad. 
Overleden:  
26 december: Geerardus Raas. 
26 januari: Yvonne Coleta Aleida Siebels. 
02 februari: Dina Rijk-Raas, weduwe van Joannes Rijk, 88 
jaar, wonende in de Kraaijert Lewedorp; haar 
uitvaartdienst en graflegging waren op donderdag 6 
februari jl. in ’s-Heerenhoek. 
Extra collecte in februari: 
15 februari: Kieltjesmis; ten bate van de verlichting van de 
kerk. 
22/23 februari: Caritas-collecte. 
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vrijdag 14 februari:  
21.0 uur:  Ouwoeravond  in ‘de 

Meiden’, organisatie 
carnavalsvereniging  ‘de 
Koenkelpot’. 

 
Zaterdag 15 februari 
19.00 uur: eucharistieviering/ 

kieltjesmis met voorganger pastor 
Tom Brooijmans en zang van 
Sisteract & Missicanto 

  
Misintenties: 
Wim Boonman * Mina Stokx-Capello * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. 
Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo 
en Corrie * Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison * Jan Franse-
Johanna van ’t Westende en ov. kinderen * Jan Hazen 
Na afloop koffiedrinken in de Jeugdhoeve. 

 
Zondag 16 februari: 7e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor C. 
Voordeckers en samenzang.  Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Tilly 

Vermue-Joossen * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Johanna en Maria Martens en fam. * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison 
en ov. fam. * Franciscus Stokx * Martien van Eijkeren-Maria Remijn 
en ov. fam. * Conny Limonard * Johannes Smits en ov. fam. * Chris 
Hoondert en ov.fam.Hoondert-Paree * Kees de Jonge * Leen van 
Gessel. 
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Zaterdag 22 februari: Sint Petrus’ Stoel 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van Esperanto. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Catharina Boonman * Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en 

Janna Rijk en ov. ouders * Adriaan Hoondert * Leen van Gessel.

    
Zondag 23 februari: 8e zondag door het jaar/H. Polycarpus 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Ria Mangnus en zang van het 
dameskoor. 

 Misintenties: 
 Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Gretha Schrieks-

Rentmeester * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest 
verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Laurentius Rijk 
en Maria Menheere * Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny 
* Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk. 

13.30 uur: doopviering met doopheer pastoor Fons van Hees. 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 11 februari 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:  februari 2014:  Annelies van 
Craenenbroeck tel.351364. Burg. Van Horsighstraat 18. 


