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Regioproject Caritas  
In alle parochiekernen in onze regio wordt in dit 
weekend gecollecteerd voor een gezamenlijk project 
dat de Caritas ondersteunt. De afgelopen jaren hebben 
we in Ghana een project ondersteunt van Friedl 
Nelissen uit Goes. 
Om de 3-4 jaar selecteren we nieuw project om te ondersteunen. 
Vanaf dit jaar is dat Foundation DART (www.foundationdart.com). 
Dit project wordt geleid door Dorocella Vermuë.  

Foundation DART staat voor Dorocella’s Aid Reaction in Tanzania en 
is een stichting die meisjes in Tanzania helpt. Door te zorgen voor 
een opleiding van meisjes in Tanzania dragen ze bij aan een  betere 
toekomst voor hen. Foundation DART wil deze meisjes helpen op 
alle mogelijke manieren. 

In Tanzania is basisonderwijs gratis maar moeten de voorzieningen 
zelf betaald worden. Het onderwijs wat daar op volgt moet volledig 
zelf betaald worden. Veel ouders kunnen dit niet betalen. Daarnaast 
wordt onderwijs voor jongens als belangrijker beschouwd wat als 
resultaat heeft dat veel meisjes analfabeet zijn. Foundation DART 
wil zoveel mogelijk meisjes in Tanzania de kans geven om iets te 
bereiken in hun leven.   

Om dit te bereiken zijn fondsen hard nodig. Foundation DART staat 
open voor alle vormen van hulp, donaties maar ook zijn er vrijwilligers 
nodig zowel op locatie in Tanzania als in Nederland. Wilt u meer 
informatie kijk dan op www.foundationdart.com.  

Belangrijk in de keuze voor dit project is dat onze steun bijdraagt 
aan een zelfstandig bestaan. Namens Foundation DART en de 
Caritas hartelijk dank. 
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Zaterdag 26 oktober:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen.  
 Thema: Wees mij genadig, Gij die genade zijt. 
Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 

en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Jan 
van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Krijn de 
Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Jrgt. 
Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * 
Leen van Gessel * Aalbrecht van den Dries-Jobina de Jonge 
en ov. fam. 

 
Zondag 27 oktober: 30e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
23 september: Cornelis Marinus van Dijk,. 
24 september: Anthonia de Pundert-de Jonge 
27 september: Catharina Maria de Jonge-Vermue 
09 oktober: Aalbrecht van den Dries. 
13 oktober: Chris Hoondert. 
17 oktober: Margaretha Geertruida Schrieks- Rentmeester. 
 
Collectes in oktober/ november: 
26/27 oktober: Caritas-regioproject 
03 november: misdienaarscollecte t.b.v. uitje 
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 Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Mina Stokx-Capello * Piet de Vos en 
ov. fam. 

 
dinsdag 28 oktober 
19.00 uur: eucharistieviering in het teken van de 

bisdombedevaart ‘Open je hart voor 
Christus’  die tussen 18-25 oktober 2014, in 
de voetsporen van de zalige paus Johannes 
Paulus II. Voorganger is vicaris Paul Verbeek 
en zang van het dameskoor. 

 Na afloop: informatie over de bedevaartreis 
in onze kerk. 

 
Vrijdag 1 november: Allerheiligen 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 2 november: Allerzielen 
19.00 uur: herdenkingsdienst voor alle overledenen, met name 

hen die het afgelopen jaar overleden zijn. Voorganger is 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dames- en herenkoor.  
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Misintenties: voorlopige opgave 

 

 Wim Boonman * Matthijs de Jonge en Maria Janssens * 
Jobina de Jonge-Vette * ov. ouders Frans Traas-Apolonia 
Traas-Moison en ov. fam. * Engelbertus Rentmeester-
Clazien Rijk en dochter Mariëtte * Adriaan Rijk-Dymphna 
Lodiers en zoon Rinus * Han van den Dries * Leen van 
Gessel * Mina Stokx-Capello * ov. ouders Jo Vermue-Remijn 
en Piet Vermue * Marietje de Winter-de Vos * Jacobus de 
Winter en Cornelia de Winter-Zuidhof * Petrus de Vos en 
Stephania de Vos-Nagelkerke * Johanna en Maria Martens 
en fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Cornelis Verdonk en Anna van der 
Heijden * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan 
Franse en ov. ouders * de meest verlaten zielen * ov. Leden 
V.O.K. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * 
Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Harry Verhoeven en 
Dina Verhoeven-de Jonge * Jan en Rienus Schrieks * 
Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * Jan Werri en 
ov. fam. * Piet Martens en dochter Karen * Pieter Rijk en 
Johanna Knopjes * Piet Faes en Tonnie Faes * ov. ouders 
Johannes van den Dries en Catharina de Jonge * ov. ouders 
Jaap van Eijkeren en Corrie Klap * Henricus van den Bulck 
en ov. fam. * Willem de Jonge en ov. fam. * Piet van de 
Waart * ov. ouders v.d. Waart-Janse * Jan Franse-Johanna 
van ’t Westende en ov. kinderen * Jan Rentmeester-
Catharina de Jong en dochters Marijke en Corrie * ov. 
ouders van den Dries-Boonman * Mia Vermaas-van den 
Dries * Willem Witkam * Aalbrecht van den Dries * Cornelis 
Rentmeester-Cornelia van ’t Westeinde en Leo en ov. fam. * 
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Machiel Raas –Jo Raas-van den Dries en ov. fam. * Jan 
Stokx en dochter Elly * ov. ouders Janus Raas en Francina 
Traas en ov. fam. * Arjaan de Jonge en ov. fam. * Adrie 
Paree * Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius 
Oosthoek.* Gerard Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny. 

 Elizabeth Maria Steenbakker. 
 
Zondag 3 november: Willibrordzondag 
9.00 uur: feestelijke eucharistieviering ter gelegenheid van 
onze kerkpatroon. Voorganger is pastor Tom 
Brooijmans en zang van kinderkoor Esperanto. 
Liturgische kleur: wit. 
Misintenties: 
 Adriaan Westdorp en Johanna Westdorp-

Janse * Stien Kroon * Jrgt. Jo de Jonge, 
echtpaar de Jonge-Rijk * 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 * Jaap 
Vermue * Willem de Jonge-Lena de Jonge-
de Winter en ov. fam. * Piet Verbart en ov. 
fam. * Lau de Vos * Jacobus Vermue en dochter Leny. 

 
Na afloop van de viering is er een speciale koffiehoek : leden 

van de liturgische werkgroep  verkopen 
oliebollen (op bestelling) ten bate van de 
kerkpilarenactie. Bovendien trakteren we 
een hapje en een drankje na afloop 
vanwege het patroonsfeest.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NBls3PTMAeSs7M&tbnid=EfpRJMkkzvtGAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sbnd.nl%2Fwordpress%2F%3Fp%3D51&ei=14ZrUsbfLofRsgaa8oFQ&bvm=bv.55123115,d.Yms&psig=AFQjCNGIXo3uOQlXL2rDkKpLN5vzlAcMJw&ust=1382864966528151
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oliebollenactie : opgave voor zaterdag 3 november ; de 
formulieren liggen al weer klaar in de kerk.  Als u dit 
formulier invult, komt alles letterlijk ‘in de bus’ terecht! 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 29 oktober 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. 

Extra aandacht voor misintenties Allerzielen:   bij tijdige opgave 
worden deze gelezen bij aanvang van de herdenkingsdienst. 

 
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:  voor oktober:    
 Ria Remijn. De Winterstraat 12, tel. 

0113-404386. 
Voor november; Ria Knuit- v.d. Molen, 

Merietestraat 20, tel. 351783. 
 
Parochienieuws: 
Iets later dan u van ons gewend bent, krijgt u komende week 
het blad in de bus. Iedereen krijgt namelijk een extra folder 
inzake het nieuw te verschijnen parochieboek. Voor sommigen 
is er extra informatie over Kerkbalans 2013. 
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Presentatie boek parochie H. Willibrordus 1795 – 2012 
 Op zaterdag 9 november vanaf 14 uur hopen wij vele 

belangstellenden te mogen 
ontmoeten in onze kerk. Die middag 
vindt de presentatie plaats van het 
eerste exemplaar van ons boekwerk 
over de geschiedenis van onze 
parochie H. Willibrordus. 
De auteurs ( Tiny Polderdijk en Gerda 
Raas) zullen iedereen daarna de 
gelegenheid bieden een boek aan te 
schaffen tegen de prijs van € 29,95.  
Uiteraard zorgen we voor een 
passende aankleding met een hapje en 
een drankje. 
 

Iedereen is van harte welkom 
 
Kerkhofbezoek 
Op 2 november a.s. bezoeken velen hun dierbare 

overledenen. Men kan ervoor kiezen dat op 
eigen gelegenheid en tijd te doen. De 
werkgroep ‘speciale vieringen’ nodigt u 
anders uit om na afloop van de 
Allerzielendienst (na 19.50 uur) het kerkhof 
te bezoeken en het grafmonument te 
verlichten via het bekende devotielichtje. 
Deze lichtjes worden –bij goed weer- bij de 
ingang van het kerkhof gratis uitgereikt. 
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Mariadevotie 
Wekelijks bezoeken vele kerkgangers onze 
Marianis om haar te bedanken, of haar steun te 
vragen. 
Velen steken dan een kaarsje op. Het aantal 
beschikbare lichtpuntjes was echter 
onvoldoende om alle devotielichtjes te kunnen 
laten branden. 
 In goed overleg heeft de parochiekern-
commissie besloten een tweede kaarsenhouder 
te plaatsen bij haar beeltenis. 
Uiteraard branden alle kaarsjes volledig op, want 
ook na uw verblijf in de kerk blijft het kaarsje 
branden! 
Bovendien is het Heilig Hartbeeld verplaatst. 
De plaats bij de gedachteniskruisjes van de overledenen was 
minder geschikt, vanwege brandgevaar , onderhoud en 
bereikbaarheid. 
Hopelijk weten allen de nieuwe plaats van het Heilig Hartbeeld 
te waarderen en kunnen ze nu één of meer kaarsjes laten 
branden voor Jezus en Zijn Moeder. 
Wij hopen hiermee tegemoet te kunnen komen aan een wens 

van onze parochianen.  
 
Indien u kaarsjes blijft kopen, kunnen 
we de standaard snel betalen uit de 
baten van dit bezoek. 
Namens de parochiekerncommissie 
hartelijk dank voor uw bijdrage. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Cyyn5vFUI-t_dM&tbnid=4Pp2-RY7dl33ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.papot.nl%2Fbestellen%2Fdevotietafels&ei=koprUqHLMoWctAb4y4H4BA&psig=AFQjCNE9MbvK0CLnv6WOwRZErFL7RAcQUw&ust=1382865930228246

