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Zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor. 
 Liturgische kleur: groen. 
 Thema:  ‘Ik wil, word rein’ 
Misintenties:  
 Bas Remijn * Gerrit Capello * ov. ouders Marinus Goense-

Cornelia Rijk en ov. kinderen *Johanna  en Maria Martens 
en fam. * Stien Kroon *  echtpaar de Jonge-Rijk en dochter 
Jo * ov. Leden van de V.O.K. * Jrgt. Johannes Smits en ov. 
fam. * Gerrit Verbart en Anna Uitterhoeve * ov. fam. 
Vermue-Priem * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en 

Overleden: 
16 januari: Johanna (Catharina) Vermue- Remijn. 
24 januari: Marinus van ’t Westeinde. 
06 februari: Wim Boonman, 69 jaar, echtgenoot van 
Riet Stokx, Laustraat 54. Na de gezongen uitvaartdienst 
gecremeerd in Middelburg op 10 februari jl. 
 Extra collectes:  
februari 2012: 
opbrengsten:kieltjesmis t.b.v. verlichting € 134,85 
gepland: 25 februari – 6 april: Vastenactie  
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ov. fam.* Albrecht Remijn-Johanna Boonman en 
ov.kinderen * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Piet de 
Jonge.  

 
Vrijdag 17 februari: start carnaval in Paerehat  
 
Zaterdag 18 februari: GEEN viering in onze 

kerk, vanwege carnavalsweekend. 
 
Zondag 19 februari: 7e zondag door het jaar 
 09.00 uur: viering van woord en communie 

met voorganger pastoraal werker Wiel 
Hacking, samenzang. 

Thema: ‘Wees mij genadig, genees mij” 
Misintenties: 
 ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * 

Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. *  Cornelia Rijk * Stien 
Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. 
* Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en 
ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Conny Limonard * Jaap Vermue. 

 
Woensdag 22 februari:  Aswoensdag 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dames- en herenkoor. 
 Liturgische kleur: paars 
Thema: “schep in  mij een zuiver hart” 
Misintenties:  
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Zaterdag 25 februari:  
19.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van 
Missicanto/ kindernevendienst  

 Misintenties: 
 Piet de Jonge * Daan Boonman en ov. fam. * Pau Polfliet * 

Gerrit Capello * Pieter Boonman * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Ko van den Dries ov. ouders en zussen 
Jo en Corrie .  

 
Zondag 26 februari:  eerste zondag van de vasten/ 

veertigdagentijd 
 Thema: “Ik zal mijn dienaar redden en aanzien verlenen; een 

lang leven zal ik hem schenken” 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en 

zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Krijn de Jonge * Joke Capello * Stien Kroon * Laurentius 

Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * ov. fam. 
Martens-Buteijn * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * 
Magdalena Vermue en ov. fam * Jacobus Boonman en 
Johanna Rijk * ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus, zonen 
en schoondochter * ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina 
Mattens, dochters en schonnzoon * Maria Mattens en 
Leonardus Mattens * Kees van den Dries * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter. 
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opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 14 februari 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of 
via de mail: winro@zeelandnet) mevr. Nel de 
Winter/Roks, tel. 351852.    
Misintenties kosten € 10,50.  

 Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, zet 
dan duidelijk op de omslag dat het om 
misintenties gaat. 

 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien 

iemand al langere tijd in het ziekenhuis 
verblijft, of thuis herstellende is?  
 *  februari: Cathy Dingemanse,   
Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.  
 
Schoonmaakploeg 
Een kerk moet –zoals iedere ontmoetingsplaats- een 
waardige, maar ook gastvrije uitstraling hebben. Onze 
parochie beschikt over zes ploegen vrijwilligers (allen 
dames) die tweewekelijks de kerk en nevenruimten 
schoonhouden.  
Elk jaar organiseren we in januari een gezamenlijk overleg 
met alle betrokkenen, waarin we naast een passend dank-
je-wel (aangeklede koffiehoek) ook ruimte geven voor 
overleg. Een van meest dringende vragen: ‘ Komt er nog 
uitbreiding van vrijwilligers? ‘ De gemiddelde leeftijd van de 
dames stijgt, maar het aantal beschikbare vrijwilligers 
neemt af….. 
Misschien heeft u een idee, of bent u bereid 2x per jaar 
hand- en spandiensten te leveren?  Inlichtingen via 
parochiebestuur/secretariaat. 


