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Pinksteren 
In het christendom werd het Wekenfeest 'Pinksteren' 
genoemd, naar het Griekse woord 'pentekostos' (= 
vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat 
de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, 
neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige 
gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen 
hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) 
de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hen nog eens uitlegde 
wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare 
optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag 
na Pasen) werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen 
achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige 
Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hun de kracht 
zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag 
van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde 
Heilige Geest dan ook over de discipelen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
17 april: Corrie Reinhoudt-Rentmeester. 
11 mei: Lucas Karman, na 22 weken gedragen, levenloos geboren 
zoon van Marijn  Karman en  Nathalie van den Dries, Scheldestraat 
45  Lewedorp;  begraven in stilte op ons kerkhof. 
14 mei: Mina ( Jacomina)Capello, weduwe van Jan Stokx, 95 jaar, 
wonende Deken Tomaslaan 7; op zaterdag 18 mei namen we 
afscheid van haar, waarna graflegging naast haar man op ons 
kerkhof. 
17 mei: Kees (Cornelis Pieter) Geus, echtgenoot van Jo Geus-de 
Jonge, 75 jaar, voorheen wonende Laustraat 38. Uitvaart vindt 
plaats op donderdag 23 mei in onze kerk. 
Extra collectes:  
19 mei: Nederlandse missionarissen 
25/ 26 mei: Caritas 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apostel_(christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Christus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaart_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
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Zaterdag 18 mei: afscheidsviering pater 
Paul 
19.00 uur: eucharistieviering waarin alle 
leden van het pastoraal team  voorgaan 
met pater Paul.  De gezangen, die horen 
bij een Spaanse liturgieviering worden 
verzorgd door Missicanto en Con Dios 
(Lewedorp)  
Misintenties: 
ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van 

den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Laurus Grimminck-
Adriana Grimminck-de Jonge, zoon Joop en schoondochters 
Catrien en Agnes * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven –de Jonge 
* Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison. 

 
Hoogfeest van Pinksteren 
9.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door leden van de 

liturgische werkgroep; zang van het  kerkelijk dames- en 
herenkoor. Liturgische kleur: rood. 

Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 

ouders * Jrgt. Jan Franse en ov. ouders * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Mattie 
Boonman-van Eijkeren en ov. fam. * Jrgt. Jaap Vermue  * Willem de 
Jonge-Lena de Jonge-de Winter en ov. fam. * Jacobus de Hond-
Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam.  * Jrgt. 
Fridus Tempelaars en ov. fqm. * Janus Raas en Francina Traas en 
ov. fam. * Lauran de Winter en ov. fam. * Marietje de Winter-de 
Vos. 
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donderdag 23 mei 
10.30 uur:  uitvaardienst Cees Geus; voorganger pastor Tom Brooijmans 

en zang van het Maranathakoor, waarna begrafenis op ons 
kerkhof. 

 
zaterdag 25 mei 
19.00 uur: eucharistieviering/ kindernevendienst met voorganger 

pastor Tom Brooijmans en zang van Esperanto. 
Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. 

fam. * ov. fam Remijn-Huige * Cornelia Boonman- van ’t Westende 
* Marinus Rijk en Tonny Rijk * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge * Leen van Gessel 

 
Zondag 26 mei: Heilige Drie-Eenheid  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Harrie Buijssen en zang van het dameskoor.  
Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en 

ov. fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * de meest 
verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. 
* Jacobus Boonman en Johanna Rijk * Kees de Jonge * Wilhelmina 
Corstiaanse * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Jrgt. Adriaan 
Rijk, Dymphna Lodiers en zoon Rinus.” 

 
13.00 uur: doopviering van Lieselotte ( Camilla, Paula, Elivia, Carmen) 

Nuyts, dochter van Gomaar Nuyts en Nathalie Nuyts- Emerenciana 
(Sluiskil). 

 
dinsdag 28 mei: 
19.00 uur: Mariaviering verzorgd door de liturgische werkgroep en zang 

van het dameskoor.  
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Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 21 mei  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. 

* mei: Cathy Dingemanse, tel. 352029 
   

Actie kerkbalans 2013  
 Eind deze maand ontvangt u weer een verzoek tot 

kerkbijdrage 2013. In een begeleidend schrijven leggen 
we verantwoording af van inkomsten en uitgaven over 
de afgelopen periode.   

Helaas stijgen de kosten en dalen de inkomsten. Vandaar ons verzoek 
om onze Willibrorduskerk en parochiekern kerngezond en vitaal te 
houden. U weet toch dat alle inkomsten ten goede komen aan onze 
parochiekern en niet rechtstreeks doorstromen naar de grote parochie 
Pater Damiaan. Elke parochiekern draagt naar grootte en vermogen bij  
aan de instandhouding van onze parochie. 
Wilt u vooral gebruik maken van het contactnummer dat op de 
 naamsticker is vermeld. Dit voorkomt verwarring inzake boekingen en  
reserveringen. Vermeld dit nummer vooral als u via internet betaalt. Op 
verzoek voegen we automatisch een acceptkaart toe. 
 
Mine Stokx-Capello  
We verliezen een markante dorpsgenoot, maar ook een trouw en 
 enthousiast lid van onze parochiekern. Op vele fronten was ze  
actief o.a.  als  kosteres, later in de liturgische werkgroep.  
We zijn haar als parochiekerncommissie veel dank verschuldigd. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=actie+kerkbalans+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=ykq58hmAFjB9CM&tbnid=leS4w3z7qgD63M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.parochiedongen.nl%2Fparochieblad%2520januari%25202013.htm&ei=znSXUcKCKIvP0AWjpoDQCg&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNFBkO7bl6Qkfs0mz5Aa8HvBXoNhoA&ust=1368966714701133

