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27 januari: 
De terugkomviering voor doopouders en dopelingen 2011-2012 
is vooral bedoeld om de contacten tussen geloofsgemeenschap 
en nieuwe leden te versterken en bij gelegenheid de doopschelp 
uit te reiken.  

   
 

 
                                                                           
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 6 januari: Driekoningen 
 
 
 
 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden: 
02 januari: Leen van Gessel 
05 januari:Kees de Jonge 
 
extra collectes 
26 januari: onderhoud en restauratie kerkinterieur: pilaren 
27 januari: onderhoud en restauratie eigen kerk. 
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Zaterdag 26 januari:  
19.00 uur: Kieltjesmis, voorganger is pater Paul; zang Esperanto 

en gast-kinderkoor Young Spirit Heinkenszand. 
 Misintenties:  
 Laurentius Remijn * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlimnck 

en fam. * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Wim Boonman 
* Daan Boonman en ov. fam. * Pau en Julia Polfliet-Viskens 
* Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * 
Betje,Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Connie Limonard * Gilles Voet ov. 
ouders en fam. * Cornelis de Jonge en Cornelia Vette en ov. 
fam. *Tonnie Faes * Laurentius en Catharina Oosthoek-
Martens  

 

Zondag 27 januari: terugkomviering dopelingen (2011-2012) 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Missicanto. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Stien Kroon * Adriaan Westdorp-Johanna Westdorp-

Janse,kleinzoon Roel ,ov. ouders en broer Joost * Maria en 
Johanna Martens en fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina 
Rijk * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * fam. Jaap de Jonge en ov. 
kinderen * Jrgt. Marinus van ’t Westeinde  

 
Zaterdag 2 februari: Maria Lichtmis ( geen viering in onze kerk) 
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Zondag 3 februari: 4e zondag door  het jaar/ H.  Blasius 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
  Misintenties: 
  Kees Ars * Stien Kroon * Wim Boonman * Matthijs de 

Jonge en Maria Janssens * Gerrit Capello * 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  * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Bas en An Balleur * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de 
Winter. 

 

Zondag 10 februari: 5e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor; liturgische kleur: 
groen. 

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jrgt. Wim Boonman * ov. ouders Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Johanna en Maria 
Martens en fam. * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * 
ov. Leden van de V.O.K. * ov. fam. Vermue-Priem * Maria 
Rosalia Goense-Uitterhoeve. 

 

Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 29 januari 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. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 
in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Het 
aantal meldingen is zeer beperkt, terwijl de dames van deze 
groep u zo graag van dienst willen zijn. 

* januari: Ria Knuit: tel. 351783. 
* februari: Ria Remijn, tel. 404386. 
 

Me motte op de kleintjes lette.. Kieltjesmis: 26 januari 19 uur…. 
 

 Een betere leus had men 
voor dit jaar niet kunnen 
bedenken… 
Iedereen voelt in de 
portemonnee dat het geld 
alle kanten op kan rollen… 
 Ook onze kerk en 
parochiekern heeft last 
van de crisis, maar ‘hoop 
doet leven’. 
Onze carnavalsvereniging 
herinnert ons aan het 
positieve denken dat 
broodnodig is.. 
 Na afloop koffie in de 
Jeugdhoeve. 
 
 

Extra vermeldenswaardig is dat het kinderkoor Young Spirit uit 
Heinkenszand aan deze viering meewerkt. Dank hiervoor! 


