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Veertigdagentijd 
De veertigdagentijd is een voorbereidingstijd op 
de viering van het paastriduum, waarin de 
doopleerlingen zich voorbereiden op hun doopsel 
met Pasen en de reeds gedoopten zich 
voorbereiden op de herdenking van hun doopsel tijdens 
diezelfde paasviering. 
Dit jaar heeft de bisschop van Breda opgeroepen om het 
Paastriduum ( drie dagen voor Pasen: 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag) op bijzondere wijze te 
gedenken.  In een viertal kerken in onze 
regio/parochie zal tijdens deze 
bijzondere dagen dagelijks een 
viering/dienst verzorgd worden door een 
en dezelfde voorganger, die zo – als het 
ware- een doorgaande lijn uitzet. 
Onze parochiekerk is dit jaar ook aangewezen om deze 
voorbereiding op het hoogfeest van Pasen uit te werken. 
De eerste dag van de vastentijd/veertigdagentijd: Aswoensdag , 
blijft een vasten- en onthoudingsdag, evenals Goede Vrijdag. 
Men wordt verzocht op beide dagen zich zoveel mogelijk te 
onthouden door beperking van eten, drinken, roken en andere 
genoegens. Het geld dat hiermee wordt bespaard kan men 
bestemmen voor de naaste  medemens, die honger lijden of 
anderszins gebrek hebben. Bovendien roept men gelovigen op 
om in deze periode zich meer te wijden aan werken van 
christelijke naastenliefde en dat men zich toelegt op het lezen 
van het Woord van God (Bijbelteksten).  
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Zondag 10 februari: 5e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor; liturgische kleur: 
groen. 

Misintenties:  
 Stien Kroon * Jrgt. Wim Boonman * ov. ouders Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Johanna en Maria 
Martens en fam. * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * 
ov. Leden van de V.O.K. * ov. fam. Vermue-Priem * Maria 
Rosalia Goense-Uitterhoeve. 

 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden: 
02 januari: Leen van Gessel 
05 januari:Kees de Jonge 
03 februari: Cornelia (Kee) Oosthoek- van de Pas (weduwe van 
Janus Oosthoek, 100 jaar; Molendijk 78. De uitvaart was op 
donderdag 7 februari om 10.30 uur in onze kerk, waarna 
graflegging op ons kerkhof. 
03 februari: Catharina Boonman, 86 jaar; haar uitvaart was op 
vrijdag 8 februari in onze kerk, waarna graflegging op ons 
kerkhof. 
 
extra collectes: 
17 februari: Vastenaktie-start (bisdom) tot en met 31 maart. 
Meer informatie via de vastenactietrommel achterin de kerk. 
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Woensdag 13 februari: Aswoensdag/start veertigdagentijd 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dames- en herenkoor. Na afloop uitreiking 
askruisje. Liturgische kleur: paars. 

 
Zaterdag 16 februari:  
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en 

zang van het Tjoedakoor. 
Misintenties:  
 Laurentius Remijn  * Cornelis  Verhaar-Wilma Hamerlimnck 

en fam. * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Pieter  
Boonman *  Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en 
Corrie * Mari Franse. 

 
Zondag 17 februari: eerste zondag van de vastentijd 
9.00 uur: dienst van woord- en communie met voorganger 

Jeanine Heezemans en samenzang. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * ov.ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison 

en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. 
Johannes Smits en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen * 
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Gerrit 
Verbart en Anna Uitterhoeve * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Connie Limonard * Hugo Ars en 
Magdalena Ars –Rijk * M. van ’t Westeinde * Jrgt. A. van ’t 
Westeinde. 



Jaargang 41/nummer 6: zondag 10 februari 2013 

 Parochiekern Heilige Willibrordus ’s-Heerenhoek   

 Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl bankrekening: 1285.96.538 

4 

 

10.30 uur: start eerste communievoorbereiding in 
Willibrorduszaal. 

 

Zaterdag 23 februari:  
19.00 uur: eucharistieviering/ kindernevendienst  met 

voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van 
Missicanto. Liturgische kleur: paars. 

 Misintenties:  
 Jobina Vette en ov.fam. * Betje, Piet en Janna Rijk en ov. 

ouders * Marinus Rijk en Tonny Rijk. 

 
Zondag 24 februari: tweede zondag in de veertigdagentijd. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor.  
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen  

* Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten 
zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Gerrit Capello * 
Kees van den Dries. 

 

Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 12 februari 2013  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. 

* februari: Ria Remijn, tel. 404386. 
 


