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Zaterdag 25 februari:  
19.00 uur: viering van woord en communie met liturgische 

werkgroep en zang van Missicanto/ kindernevendienst  
Misintenties: 
  Piet de Jonge * Daan Boonman en ov. fam. * Pau Polfliet * 

Gerrit Capello * Pieter Boonman * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Ko van den Dries ov. ouders en zussen 
Jo en Corrie .  

Zondag 26 februari:  eerste zondag van de vasten/ 
veertigdagentijd 

 Thema: “Ik zal mijn dienaar redden en aanzien verlenen; een 
lang leven zal ik hem schenken” 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en 
zang van het dameskoor. Liturgische kleur: paars 

Overleden: 
24 januari: Marinus van ’t Westeinde. 
06 februari: Wim Boonman  
Collectes: 
februari:: 
maart: 24/25 maart: Caritascollecte 
25 februari – 6 april: Vastenactie  
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 Misintenties: 
 Krijn de Jonge * Joke Capello * Stien Kroon * Laurentius 

Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * ov. fam. 
Martens-Buteijn * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * 
Magdalena Vermue en ov. fam * Jacobus Boonman en 
Johanna Rijk * ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus, zonen 
en schoondochter * ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina 
Mattens, dochters en schoonzoon * Maria Mattens en 
Leonardus Mattens * Kees van den Dries * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Johanna Raas-Geus en ov. 
fam. 

 
Vrijdag 2maart:  eerste vrijdag van de maand/communiebezoek 
Informatie via mevrouw Ria Hoogesteger- Geijs tel. 0113-351875. 
 
Zondag 4 maart: 2e zondag van de vastentijd 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor; liturgische kleur: 
paars. Thema: ‘naar U gaat mijn hart uit; U wil ik zien’. 

 Na afloop: koffiehoek. 
 Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 

Verhaar-Wilma Hamerlick en fam. * Stien Kroon *  Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en 
Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * Maria Rosalia 
Goense-Uitterhoeve * Roos Claessens-Courtin. 

10.30 – 12.00 uur:  eerste bijeenkomst a.s. communicanten  in 
Willibrorduszaal. Thema: de poort van duizend-en-een-
namen… 
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Dinsdag 6 maart:  
20.00 uur: parochiebestuursvergadering in Willibrorduszaal. 
 
Zondag 11 maart: derde zondag in de vastentijd 
9.00 uur: viering van woord en communie met medewerking 

van de liturgische werkgroep en zang van het herenkoor. 
 Thema: ‘een nieuwe geest zal ik u schenken’ 
 Misintenties:  
 Catharina Paree * Piet de Jonge * ov. ouders Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Stien Kroon *  
ov.fam. Vermue-Priem * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de 
Jonge * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * 
Paulina van ’t Westeinde – de Baar. 

10.30 – 12.00 uur:  tweede bijeenkomst a.s. communicanten in 
de parochiezaal. Thema: de poort, die voor iedereen open 
staat… 
 

opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 28 februari 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?  
 *  februari: Cathy Dingemanse,   
Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.  
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 Maart: Ria Knuit, Merietestraat 20, tel. 351783. 
 
Kerk in de steigers? 
Oplettende wandelaars hebben zeker gemerkt dat naast de 
kerk een stellage is gebouwd.  De komende weken worden 
renovatiewerkzaamheden verricht in de pastorie. Met 
name de isolatie van de zolderverdieping wordt aangepakt, 
om de energiekosten te kunnen drukken. 

Ook de kerk zal in de 
komende maanden niet 
ontkomen aan herstelwerk. 
De pilaren in de kerk vertonen 
vochtplekken en dit heeft een 
bladdereffect op de 
aanwezige verf. Niet alleen 
een minder fraai aanzicht, 

maar ook een hardnekkig terugkerend verschijnsel dat 
moeilijk te verhelpen is. Toch willen we dit euvel aanpakken 
als het binnenklimaat van de kerk dit toelaat. 
 
Vastenactie van start 

De leden van de Caritas hebben de 
vastentrommel achter in de kerk klaar 
gezet. Er is ook ruimte voor plaatselijke 
acties om de opbrengst van deze actie op 
een passend niveau te houden. Ook in 
tijden van crisis hopen we dat u aan 
anderen, noodlijdende medemensen  in 
Ethiopië denkt. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking 
en bijdrage. 


