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Tweede zondag van de veertigdagentijd/vastentijd 
Zondagen worden niet gezien als vastendag. 
Vroeger kreeg elke zondag de naam uit de 
beginwoorden van de mis van die dag: 
Tweede zondag: Reminiscere .Latijn voor 'Gedenk 
uw barmhartigheden') vernoemd naar de eerste woorden uit de 
Introïtus voor deze zondag: "Reminiscere miserationum tuarum 
Domine et misericordiarum tuarum quia a saeculo sunt" 
 (Psalm 25,6). 

Gedenk, o Heer, uw barmhartigheid en uw altijd geschonken 
ontferming; dat onze vijanden ons nooit overheersen.  
Mijn God, maak Israël vrij van alles waardoor het gekweld 
wordt. 
Ps. Tot U, Heer, verhef ik mijn geest; op U mijn God, vertrouw 
ik;beschaam mij niet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dit is mijn Zoon, de uitverkorene, luister naar Hem  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intro%C3%AFtus
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Zaterdag 23 februari:  
19.00 uur: viering van woord en communie/ kindernevendienst  

metliturgische werkgroep en zang van Missicanto. 
Liturgische kleur: paars. 

 Misintenties:  
 Jobina Vette en ov.fam. * Betje, Piet en Janna Rijk en ov. 

ouders * Marinus Rijk en Tonny Rijk * Deken de Zwager * 
Adriaan Hoondert * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge. . 

 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Doop: 
24 februari: Ilse, Wilhelmina Jobina Rijk, dochter van 
Renaldo Rijk en Corine Rijk- Krijger (Molendijk 55) 
24 februari: Andrea (Skylar, Andrea, Hanne) Snoep, dochter 
van André Snoep en Venus Snoep (Korenweg 12 Lewedorp). 
 
Overleden: 
03 februari: Cornelia (Kee) Oosthoek- van de Pas.. 
03 februari: Catharina Boonman. 
18 februari: Laurus (Lau) de Vos,85 jaar; uitvaartdienst en 
graflegging waren op donderdag 21 februari in ons dorp. 
19 februari: Kimmo Pankow, 40 jaar; na samenkomst om 13 uur 
in de Korenbeurs, Heerenstraat, wordt hij op ons kerkhof 
begraven. 
 
extra collectes: 
 Vastenaktie-start (bisdom) tot en met 31 maart. Meer 
informatie via de vastenactietrommel achterin de kerk. 
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Zondag 24 februari: tweede zondag in de veertigdagentijd. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor.  
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen  

* Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten 
zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Gerrit Capello * 
Kees van den Dries * Jacobus Boonman en Johanna Rijk * 
Marinus Ars-Cornelia Geus en ov. fam. * Marinus van 
Gessel-Serafina Mattens en ov. fam. * Maria Mattens en 
Leonardus Mattens * Johanna Raas-Geus en fam. * 
Anthonia Remijn en ov. fam.  

 
13.00 uur: doopviering met doopheer pater Paul; Andrea Snoep 

en Ilse Rijk worden opgenomen in onze geloofs-
gemeenschap. 

 
Maandag 25 februari:  
20.00 uur: regionale samenkomst inzake voorbereiding 

paastriduüm . Deze avond is vooral bedoeld voor degenen 
die zich bezig houden met de voorbereiding van de viering 
in de Goede Week, maar iedereen is welkom. 

 
Zondag 3 maart: derde zondag in de veertigdagentijd 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul met 

zang van het dameskoor; 
Aansluitend koffiehoek achterin de kerk. 
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Misintenties:  
 Stien Kroon * Kees Ars * Jan Boonman-Adriana Remijn en 

ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov.fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en 
Corrie * ov. fam. Martens-Buteijn * Anthonia Vermue en ov. 
fam. * Bas en An Balleur * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de 
Winter * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. 
* Hendrina Grimminck-Allemekinders * Adriaan Goense. 

   
Zondag 10 maart: vierde zondag in de veertigdagentijd/ 

Halfvasten. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor. Liturgische kleur: roze/paars. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * ov. fam.  Vermue-Priem * 

Paulina van ’t Westeinde –de Baat * Jeroen Vette en Jozina 
Rijk * Wilhelmina Corstiaanse 

 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 26 februari 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. 

* februari: Ria Remijn, tel. 404386 
* maart: Annelies van Craenenbroeck tel. 351364. 
 


