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BIDWEEK VOOR DE EENHEID ONDER CHRISTENEN 

De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in 
Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. 
De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder staat in een zelfde 
relatie tot Christus. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is dan ook een 
retorische vraag, waarop mensen ontkennend zullen reageren. In 
Christus blijkt de liefde van God voor de hele wereld. Tijdens de 
gebedsweek in 2014 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij dit thema. 

Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. Het land heeft 
een bevolking van 32 
miljoen, van wie 90 
procent migrant is of 
nakomeling daarvan. Er 
zijn in de loop der jaren 
ook veel Nederlanders 
naar Canada verhuisd. 
Ongeveer 47 procent 
van de bevolking is 
rooms-katholiek en 
zo’n 37 procent is 
protestant. In Canada 
staat eenheid vaak ter 
discussie. Voornamelijk 
de uitzonderlijke positie 
van de Franstalige 
gemeenschap in 
Quebec is een 

gesprekspunt. 
Naast de eenheid tussen de migranten is er in Canada discussie over de 
rechten van de inheemse bevolking. De kerken werken nauw samen met 
deze oorspronkelijke, indiaanse bevolking om te proberen hen recht te 
doen. Heel recent is er een nationale commissie van waarheid en 
verzoening ingesteld, die moet toezien op het bijleggen van geschillen. 
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Zaterdag 18 januari:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor.  Liturgische kleur: 
groen. 

Misintenties: 
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. Leden 

Gedurige Aanbidding * Ko van den  Dries, ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Maria en Johanna Martens en fam. * 
Deken de Zwager * Wilhelmina Corstiaanse * Gillis Voet ov. 
ouders en fam. 

 

Zondag 19 januari: Bidweek voor de Eenheid 
10.00 uur: oecumenische dienst in Catharinakerk te Borssele; 

geen viering in onze kerk.  

  
Vooraf, vanaf 9.15 uur  koffie drinken 

in nevenruimte van de kerk. 
Voorgangers: dominee Nel 

Roggeband en pastoraal 
werkster Ria Mangnus. 

Zaterdag 25 januari:  

Lief en leed: 
Overledenen:  
10 december: Apolonia Jozina Rijk 
18 december: Martina Priem-Smulder.  
26 december: Geerardus Raas.  
 
Extra collecte in januari: 
25/26 januari: Caritascollecte. 
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19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 
Hees en zang van het dameskoor. 

 Misintenties: 
  Wim Boonman * Adriaan Westdorp en Johanna Westdorp –

Janse * Catharina Boonman * Jobina Vette en ov. fam. * ov. 
fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Cornelia Boonman-van ’t Westende * fam. Jaap de 
Jonge-de Jong en ov. kinderen. 

 
Zondag 26 januari:  derde zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en samenzang; 
 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. * Martinus 
Nijsten en Cornelia Rijk * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Mina Stokx-Capello * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * de meest 
verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * H. 
Anthonius * Lauran de Winter 
en ov.fam. Gretha Schrieks-
Rentmeester * Jaap Vermue * 
Krijn de Jonge * Pieter Pover en 
ov. fam. 

 
Zondag 2 februari: Maria Lichtmis  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. 
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Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Bas en An 

Balleur * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Marinus  van Stee en Jobina Almekinders * Chris 
Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree.  
 Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest. Het is de 
herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het 
zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens 
de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen; 
vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. Het is de laatste feestdag 
waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis.  In de Oosterse 
kerken wordt het feest zoals alle feesten dertien dagen later gevierd, dus op 
15 februari. 
Gebruiken 
Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een 
kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel 
talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: 
Kyndelmisse, Frans: Chandeleur). 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 21  januari 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:  januari 2014:  
 Marlies Westdorp, Kap. Koningstraat 11  tel. 352387. 


