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Vrienden van Willibrordus 
Ruim een jaar geleden hebben leden van de 
parochiekerncommissie een aparte groep in het leven geroepen 
om onze Heilige Willibrorduskerk in goede gezondheid te 
houden. Via allerlei activiteiten zamelen we gelden in, die direct 
worden benut om- met name- het interieur van de kerk te 
herstellen of te verbeteren. 
De vriendenclub is uitgebreid met een aantal verenigingen  en 
vrijwilligers die een extra gift willen doneren voor de restauratie 
van onze twaalf pilaren. 
De dames van de ‘Kerksnuffel’ beten het spits af en zamelden 
voldoende geld in om minimaal vier pilaren te laten opknappen. 
Vervolgens meldden zich de liturgische werkgroep en de 
carnavalsvereniging, die ook het kerkgebouw ‘letterlijk’ willen 
ondersteunen. Afgelopen weken lieten enkele parochianen ook 
weten twee pilaren voor hun rekening te willen nemen. 
Geweldig!  Acht van de twaalf  zijn nu geadopteerd en we 
kunnen met een gerust hart starten met de restauratie. 
Meedoen? Hoe meer vrienden hoe meer vreugd!  
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Zaterdag 21 september: H. Matteus  
19.00 uur: eucharistieviering/ kindernevendienst met 

voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van 
Missicanto. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  
 Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * 

Marinus Rijk en Tonny Rijk * Jeroen Vette en Jozina Rijk * 
Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge, zoon Joop 
en schoondochters Catrien en Agnes * Jan en Rienus 
Schrieks * Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison. * 
Cornelia Vette en Cornelis de Jonge en ov. fam. *Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. 
fam. * ov.fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna Rijk en 
ov. ouders * Bastiaan de Jonge-Hoondert en fam. 

 
Zondag 22 september: 25e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie  met leden van de 

liturgische werkgroep en zang van het dameskoor. 
 Thema: ‘Wees betrouwbaar in het kleinste’ 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
27 augustus: Jacobus Marinus Raas. 
30 augustus: Franciscus Stokx. 
 
Collectes in september: 
28/29 september: Caritas-collecte 
Opbrengsten: 
Collecte bloemengroep € 67,10 
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Misintenties: 
 Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * 

Marinus Rijk en Tonny Rijk * Jeroen Vette en Jozina Rijk * 
Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge, zoon Joop 
en schoondochters Catrien en Agnes * Jan en Rienus 
Schrieks * Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison. * 
Cornelia Vette en Cornelis de Jonge en ov. fam. *Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. 
fam. * ov.fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna Rijk en 
ov. ouders * Bastiaan de Jonge-Hoondert en fam.  

Zaterdag 28 september: 
 Geen viering in onze kerk, maar wel vanaf 20 uur start 

vrijwilligersavond in ‘de Jeugdhoeve’ . 
 
Zondag 29 september: 26e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het herenkoor. 
 Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Johanna en 

Maria Martens en ov. fam. * Martinus Nijsten en Cornelia 
Rijk * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin 
en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac 
* de meest verlaten zielen. 

Vrijdag 4 oktober: eerste vrijdag van de maand; 
communiebezoek ; inlichtingen via mevrouw Ria 
Hoogesteger-Geijs, tel. 351875. 

 
Zondag  6 oktober: 27e zondag door het jaar 
   Wereldmissiedag voor de kinderen. 
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9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. 

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * Jrgt. Apolonia Traas-Moison 

– Frans Traas en ov. fam. * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers 
en zoon Rinus * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van 
den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * ov. ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * fam. 
Vette-Boonman * Jaap Vermue. 

Na afloop: koffiehoek met mogelijkheid van oliebollenactie. 
Oliebollenactie 
 In het Parochienieuws van oktober kunt u lezen (blz. 14) hoe u 

onze kerk kunt steunen op een smakelijke manier: de liturgische 
werkgroep wil oliebollen op bestelling gaan bakken voor u, zodat 
versheid verzekerd  is.  In de kerk liggen vanaf heden 
bestelformulieren klaar, die u ter plaatse kunt invullen en kunt 
inleveren. 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 24 september 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. Contactpersoon:september: 
Annelies van Craenenbroeck, Burgemeester Van Horsighstraat 18 tel. 
351364.  


