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Zondag 15 april: Beloken Pasen/ 2e zondag van Pasen 
Thema: ‘Vrede zij u’ 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: wit 
Misintenties: 
Stien Kroon *  Piet de Jonge * Gerrit Capello * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck 
en fam. * Cornelia Rijk * Jrgt. Jobina de Jonge-Rijk, Adriaan de 
Jonge en dochter Jo * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Sjef 
Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Jaap Vermue * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en 
ov. fam. * Kees van den Dries * Adrie van den Dries en ov. fam. 

Overleden: 
11 maart:Apolonia (Leu) Balleur- Pieterse. 
03 april: Cornelis (Kees) Ars. 
10 april: Adriaan Oosthoek, 92 jaar, wonende in ‘de 
Kraaijert’ te Lewedorp. Uitvaart en begrafenis op 
maandag 16 april om 10 uur. 
Collectes: 
21/22 april: Caritascollecte 
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Maandag 16 april: H. Bernadette Soubirous (Lourdes) 
10.00 uur: uitvaartdienst Adriaan Oosthoek, met voorganger 
pastor Brooijmans en zang van het Maranathakoor. Na de dienst 
is de graflegging op ons kerkhof. 
 
zaterdag 21 april:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Cornelis Verhaar- Wilma 
Hamerlinck en fam. * Daan Boonman en ov. fam. * ov. fam. M. 
Boonman-Jasperse * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie 
* Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * fam. Cornelis 
Boonman-van Stee en Verdonk . 
 
Zondag 22 april: 3e zondag van Pasen 
Thema: ‘Kracht van Godswege’ 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul met 
zang van Con Amore. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
 Jrgt. Adriaan Westdorp, kleinzoon Roel, ov. ouders en 

broer Joost * ov. ouders Frans Traas-Apolonia Moison en 
ov. fam. * Stien Kroon * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 
Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Vernuë-de Winter * 
Lauran de Winter ov. grootouders en fam. * Laurentius Rijk 
en Maria Menheere * Jrgt. Cornelis Vermuë * ov. fam. van 
Aert-Vos * fam. Jaap de Jonge en ov. kindren * Wim 
Boonman. 
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Zondag 29 april: Zondag van de Arbeid/Roepingenzondag 
11.00 uur Eerste Communieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Esperanto. 
Thema: ‘Jezus is de Goede Herder/ zorg hebben voor elkaar’ 
Misintenties: 
 Laurentius Ars en Adriana Ars-Joosen * Stien Kroon * Piet 

de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* Piet Timmerman en Lucia Stambulac *  de meest 
verlaten zielen * Tiny Geijs-Peperzak * Isabel Hand. 

 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 17 april 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?  
 * april: Marlies Westdorp,  tel. 352387. 

 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
15 april: 10.30 uur:bijeenkomst communicanten vanwege de 5e poort. 
19 april: 13.30 – 15.00 uur: speurtocht  door de kerk voor alle leerlingen 
groep 4 Don Boscoschool vanwege communievoorbereiding. 
22 april: 10.30- 12.00 uur:  zesde bijeenkomst van de communicanten; 
tevens rondleiding van de ouders van communicanten. 
27 april: 13.15 uur: generale repetitie communicanten. 
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Kerkbijdrage/ actie Kerkbalans 

Een gemiddelde kerkdienst in onze kerk in de 
afgelopen maand maart wordt bezocht door 112 
kerkgangers. 
De paaswake werd bezocht door ruim 170 
kerkgangers en de gezinsmis op Eerste Paasdag 
kende zo’n 250 bezoekers. 
Tijdens zo’n kerkdienst wordt er minimaal 
eenmaal gecollecteerd; voor kerk en parochie. 

Onze parochie moet namelijk gelden afdragen aan het bisdom; 
hiervan worden onder andere alle pastoraal werkers betaald. 
De gemiddelde bijdrage per kerkbezoeker per dienst in die 
maand was € 0,82.  U begrijpt dat we enerzijds erg blij zijn met 
deze gave, die meestal afkomstig zijn van mensen die bijna 

wekelijks onze diensten bezoeken. Anderzijds 
hopen we dat mensen, die niet in de gelegenheid 
zijn, een van onze diensten of vieringen te 
bezoeken, ook willen/blijven doneren. 
Een van die mogelijkheden is de actie 
KERKBALANS.; ook wel bekend onder de naam 
‘kerkbijdrage’.  
Wist u dat deze bijdragen aftrekbaar kunnen zijn 

voor de opgave inkomstenbelasting? 
En…mocht u in de komende periode gebruik 
willen of moeten maken van onze zorgverlening, 
deze kosten grotendeels betaald worden door uw 
giften.  Een eredienst (uitvaart of huwelijk) kost in 
2012 € 545.-. Betaalt u jaarlijks € 109 of meer en 
doet u dat al vijf jaar, dan zijn er geen verdere 

kosten voor de nabestaanden of betrokken familieleden. Iets 
om over na te denken?  Volgende keer meer hierover… 


