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Zondag 11 november: 32e zondag door het jaar:  H. 
Martinus van Tours  
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het herenkoor. 

Misintenties:  
Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Stien Kroon * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin 
en Johanna Pieterse * ov. fam. Martens-Buteijn * Johannes 
Smits en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * Adrie van den 

Overleden: 
30 september: Jobina de Jonge- Vette 
04 november: Johanna Westdorp-Janse, weduwe van Adriaan 
Westdorp. Uitvaart en graflegging was op vrijdag 9 november 
in ’s-Heerenhoek. 
06 november: Jan Rijk (94 jaar); uitvaart en graflegging op 
zaterdag 10 november in ’s-Heerenhoek. 
 
Extra collectes en  opbrengsten 
07 oktober: Wereldmissiedag € 100,48 
02 november: onderhoud kerkhof: € 343,91 
11 november: Caritascollecte (zie info verder in dit blad) 
25 november: Caeciliakoor (50 jaar) 
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Dries en ov. fam. * Anthonia Remijn en ov. fam. * Fridus 
Tempelaars en ov. fam. * Johannes Remijn-van den Dries en 
ov. fam. * Gerrit Capello * Adriaan Hoondert 

Zaterdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije 
19 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en zang 

van het Tjoedakoor. 
Misintenties:  
 Mari Franse * Jrgt. Piet de Jonge * ov. Leden Gedurige 

Aanbidding * Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en 
Corrie * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere 
* Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge. 

 
Zondag 18 november: 33e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep en zang van  het dameskoor. 
Misintenties:  
 Magdalena de Jonge * Cornelia Rijk * Stien Kroon * 
 Laurentius Priem en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen * 
 Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Louise van 
 Eijkeren ov. ouders en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana 
 Rentmeester en ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * 
 Marietje de Winter-de Vos * Willem Remijn-Clasina Rijk en 
 Jobina Almekinders. 
 
Donderdag 22 november: H. Cecilia, maagd 
 Geen viering in onze kerk/zie viering zondag 25.11.12 
 
Zaterdag 24 november: HH. Andreas Dung Lac en gezellen 
19.00 uur:  viering van woord en communie verzorgd door de 
liturgische werkgroep en zang van kinderkoor ‘Esperanto’. 
 
 



Jaargang 40 nummer 46 zaterdag 10 november  2012 

3 

 

Misintenties: 
 Daan Boonman en ov. fam. * Wim Boonman * Cornelis 

Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. ouders Remijn-
Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. * Cornelia Boonman-van 
’t Westende * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. 
fam.* Jan Schrieks en Rienus * Marinus Rijk en dochter 
Tonny * ter herinnering aan Rinus Rijk * Pau Polfliet. 

 
Zondag 25 november: Christus Koning 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger vicaris Paul 
Verbeek; tijdens deze viering herdenken wij het vijftigjarig 
bestaan van het dameskoor. In deze speciale viering zingen 
beide Caeciliakoren (dames en heren). 
Misintenties: 
 Jrgt. Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Stien Kroon * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue * ov. fam. Hubrecht 
Vermue-de Winter * Jan en Leune van ’t Westende en ov. 
fam. 

 Na afloop is er voor alle koorleden een feestelijke  koffiehoek 
in de Willibrorduszaal. 

 
opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 13 november 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. 

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  

* november: Ria Knuit; tel. 35 1783. 
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* 11e van de 11e : zondag 11 november 21 uur café ‘de Meiden’ 
gratis toegang. 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 46:  
13 november: 19.30 uur parochiebestuur  
 
CARITASCOLLECTE 
In een ideale wereld valt niemand buiten de boot. Er zijn altijd mensen 
die zich bekommeren om een ander.  
In een ideale wereld staat het eigenbelang niet vooraan. Geen wereld 
van ikke, ikke en de rest kan stikken. Maar altijd bedachtzaam of eigen 
plezier en waar welvaart niet ten koste gaat van een ander.  
In een ideale wereld tel je ook mee als je niet meer  honderd procent 
functioneert. Je wordt niet afgeschreven maar gewaardeerd om wie je 
bent en wat je wel kunt.  
In een ideale wereld krijg je een tweede kans of een derde of nog meer. 
Want wie oprecht zijn leven wil beteren mag niet gehinderd worden 
door een belerende vinger.  
Maar de wereld is niet ideaal zoals we weten. We negeren mensen die 
om welke reden ook niet mee kunnen, omdat we niet goed weten wat 
we moeten zeggen of doen. En dus zeggen we maar niks en doen we 
maar niks. Nog steeds zijn er  mensen die honger lijden, kou hebben of 
op de vlucht slaan in blinde paniek voor zinloze kogels. Nog steeds zijn 
er  mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen en dat 
verzwijgen voor hun buren en nog steeds zijn er mensen die 
gebrandmerkt worden voor die ene misstap. 
Nee, de wereld is niet ideaal zoals we weten. Wel kunnen we ons 
steentje bijdragen om de wereld, dichtbij en veraf een beetje beter te 
maken en onze mede parochianen die het nodig hebben te helpen.  
Caritas ondersteunt activiteiten die armen wijd open zetten voor 
mensen in een buitengesloten positie. 
De Caritascollecte in dit  weekeinde is daarom  volledig bestemd voor de 
noden in onze eigen parochie.  
Namens de Caritas hartelijk dank voor uw gave. 


