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Zaterdag 27 oktober:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Missicanto. Liturgische kleur: 
groen. Thema: ‘Ga, uw geloof heeft u gered’ 

Misintenties:  
 Daan Boonman en ov. fam. * Laurentius Remijn * Cornelis 

Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Aalbrecht van den Dries-Jobina de 
Jonge en ov. fam. * Jan Werri en ov .fam. * Piet van de 
Waart en ov. ouders van de  Waart-Janse. 

 
 

Overleden: 
22 september: Engelbertus  Rentmeester 
30 september: Jobina de Jonge- Vette 
 
Extra collectes: 
27/28 oktober: Hope for Life (regionale Caritas) 
02 november: onderhoud  kerkhof 
04 november: misdienaarsuitje 
11 november: Caritascollecte 
25 november: Caeciliakoor (50 jaar) 
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Zondag 28 oktober:  
30e zondag door het jaar/ HH. Simon en 

Judas  
   >>      Einde zomertijd   << 
9.00 uur: viering van woord en communie 

met voorganger Jeanine Heezemans en 
zang van het dameskoor. 

 Misintenties:   
 Wim Boonman * Gerrit Capello * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov 
.kinderen * Jrgt. Jo de Jonge echtpaar de Jonge-Rijk * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * Louise van 
Eijkeren ov. ouders en fam. * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Jaap Vermue * Willem v.d. Dries en Dina Hoondert * 
Jacob Zuiderwijk en Catharina Witkam * Stien Kroon 

 
Vrijdag 2 november: Allerzielen   
19.00 uur: herdenkingsdienst met 

voorganger pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans en zang 
van het dameskoor. 

Misintenties:  
 

 Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov.ouders 
Frans Traas-Apolonia Moison en ov. fam. * Matthijs de 
Jonge en Maria Janssens * Wim Boonman *  Adriaan Rijk-
Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Laurentius Remijn en 
ov.fam. Remijn-Huige * Maria en Johanna Martens en fam. 
* 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 
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verlaten zielen * Jo Vermue-Remijn * Hendrina Grimminck-
Allemekinders * Piet Faes en zoon Tonnie Faes * Adrie 
Paree * Laurentius Oosthoek en Catharina Oosthoek-
Martens * ov. fam. Martens-Buteijn * ov. Leden van de 
V.O.K. * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Cornelis 
Rentmeester-Cornelia van ’t Westeinde, Leo en ov. fam. * 
Machiel en Jo Raas-van den Dries * Jacobus van ’t 
Westende en Jacomina Moison * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-
de Jonge * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse * Han van den Dries * Jacobus Vermue en 
dochter Leny * Jan Schrieks en Rienus * Pieter Pover en ov. 
fam. * Jan Werri en ov. fam. * Piet Martens * Karen 
Martens * ov. ouders Johannes van den Dries en Catharina 
de Jonge * Apolonia Vermuelen-Traas * Jan Gijsemans * 
Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon 
Sjaak en ov. fam. * ov. ouders Jaap van Eijkeren en Corrie 
van Eijkeren-Klap * ov. ouders Jacobus de Winter en 
Cornelia de Winter-Zuidhof * Henricus van den Bulck en ov. 
fam. * Jan Stokx en dochter Elly * ov. ouders Pieter Rijke n 
Johanna Knopjes * Mia Vermaas-v.d. Dries * ov. ouders van 
den Dries-Boonman * Geert Nagelkerke en Gré Nagelkerke-
Ars * Jan Franse-Johanna van ’t Westende, Jan, Ko en 
Janny * Jan Rentmeester-Catharina de Jong en dochter 
Marijke * Jan Hazen * ov. ouders de Jonge-de Jonge en ov. 
ouders Janse-van ’t Westeinde. 

 

Zaterdag  3 november: H. Hubertus 
20 uur: concert Zeeuws- Vlaams Kamerkoor  o.l.v. dirigent Marcel 

van Westen en het Dordts Kamerorkest. Zij spelen en zingen 
werken van W.A. Mozart ’s Requiem ‘Litania Lautetanae’. 

 Kaarten zijn te koop voor aanvang; in de kerk. 
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Zondag 4 november: Willibrordzondag/ 
patroonheilige van onze parochie/ naamgever parochiekerk/ 

31e zondag door het jaar 
 
10 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul met zang 

van gemengd koor ‘Missicanto’ en gastkoor Con Dios uit 
Lewedorp.  

 Misintenties:  
 Kees Ars * Marinus van ’t Westeinde * Maria en Johanna 

Martens en fam. * Stien Kroon * lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en 
Corrie * Bas en An Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * 
Jacobus Boonman en Johanna Rijk * Corrie Traas-Stokx * 
Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * ov. ouders 
Rentmeester-Martens. 

 Na afloop speciale koffiehoek/parochiefeest   

zie apart artikel verder in dit blad. 

 Tijdens de koffiehoek worden door dames van de 
kerksnuffel speciale kaarten te koop aangeboden; 
opbrengst is bestemd voor onderhoud interieur 
kerkgebouw. 
 

Zondag 11 november: 32e zondag door het 
jaar:  H. Martinus van Tours  
9.00 uur: eucharistieviering  met 

voorganger pastor Tom Brooijmans en 

zang van het dameskoor. 
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Misintenties:  

 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Stien Kroon * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin 
en Johanna Pieterse * ov. fam. Martens-Buteijn * Johannes 
Smits en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * Adrie van den 
Dries en ov. fam. * Anthonia Remijn en ov. fam. * Fridus 
Tempelaars en ov. fam. * Johannes Remijn-van den Dries en 
ov. fam. * Gerrit Capello. 

 

 
opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 30 oktober 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via de 
mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 

 

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand 
al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of 
thuis herstellende is?  

* oktober: Ria Remijn, tel. 404386. 
* november: Ria Knuit; tel. 35 1783. 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 44:  
1 november: 19. 00 uur overleg inzake Allerzielenviering 
3 november: 14.00-22.00 uur: kerk en parochiezaal gereserveerd 
voor concert. 
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Caritascollecte: speciaal doel 27/28 oktober 
In alle parochies in onze regio wordt in dit weekend 
gecollecteerd voor een gezamenlijk project dat we 
ondersteunen. Met uw gave wordt in Ghana een project 
ondersteunt van Friedl Nelissen.  
Friedl Nelissen, afkomstig uit Goes, heeft haar vaste baan en een 
veilig bestaan ingeruild om zich in Accra (Ghana) in te zetten 
voor een project met lichamelijk gehandicapte mensen.  Helaas 
worden zij in Ghana niet als “volwaardig mens” gezien. Door 
hen te helpen met het maken van een plan van aanpak om een 
eigen bedrijfje te starten, kunnen zij in hun eigen 
levensbehoefte voorzien.  
Het project, Hope for Life, helpt hen ook door het beschikbaar 
stellen van een container, gereedschap en overige materialen 
om hun business te vergroten. Zo is bv een kapster die eerst 
alleen bekenden en familie als klant had in staat gesteld om een 
winkeltje te openen. Nu heeft ze vijf of zes klanten per dag. 
Voor een andere deelnemer is een diepvries gekocht zodat ze 
ook water kan verkopen (in Ghana hebben ze geen drinkwater. 
Ze verkopen op straat waterzakjes als drinkwater). 
Op termijn kunnen de deelnemers de materialen kopen. Elke 
maand betalen ze een bepaald bedrag terug. Door dit project 
wordt hen een alternatief geboden voor het bedelen op straat. 
Zodra iemand zelfstandig kan werken, kan een nieuwe 
deelnemer worden geholpen die tevens wordt ondersteunt 
door andere deelnemers.  
 
Uw bijdrage is dus geen gift, maar een start van een bedrijfje 
voor een menswaardig en zelfstandig bestaan. 
 
Namens Friedl Nelissen en de Caritas hartelijk dank. 
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Willibordzondag – 4 november: parochiefeest in onze kerk… 
 

Elkaar tot zegen is dit jaar het motto 
van Willibrordzondag. Sinds 1949 
wordt op een zondag rond het 
hoogfeest van de H. Willibrord (7 
november) in de rooms-katholieke 
parochies in Nederland in preek en 
voorbede aandacht gevraagd voor 
oecumene. De Katholieke Vereniging 
voor Oecumene bereidt de zondag 
inhoudelijk voor. De Bisschoppelijke 
collecte op Willibrordzondag is 
destijds in het leven geroepen om het 

werk van de St. Willbrordvereniging (nu: Katholieke Vereniging 
voor Oecumene Athanasius en Willibrord) financieel mogelijk te 
maken. 

Het motto Elkaar tot zegen kwam voort uit het beraad in de 
werkgroep Refo500, die de vereniging heeft ingesteld om vorm 
te geven aan oecumenische activiteiten met het oog op de 
viering en herdenking van de Reformatie in 2017. Om die reden 
is de vereniging projectpartner geworden van Refo500 (zie 
website). In 2013 staan er enkele belangrijke activiteiten op het 
programma zoals een symposium over de Heidelbergse 
Katechismus (1563), een tentoonstelling en een sympsosium 
over het Concilie van Trente (1545-1563). 

Van vloek... In de 16e eeuw stonden de verhoudingen tussen de 
Rooms-katholieke Kerk en de Reformatoren op scherp. Dit komt 
tot uitdrukking in wederzijdse banvloeken en veroordelingen 

http://www.refo500.nl/news/4
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die in de Heidelbergse Katechismus en het Concilie van Trente 
zijn terug te vinden. Een oecumenische herdenking (viering) van 
de Reformatie veronderstelt een kwalitatieve verbetering van 
de wederzijdse beeldvorming en verstandhouding.  
In Duitsland werd in de jaren tachtig het grote oecumenische 
project Lehrverurteilungen - Kirchentrennend? uitgevoerd met 
medewerking van theologen zoals Karl Lehmann en Wolfgang 
Pannenberg. Ook in ons land werden vanaf de jaren zestig 
tussen de kerken dialogen gevoerd en studies geschreven. 
Langs de weg van de dialoog zijn de scherpe kanten in de 
verhoudingen overwonnen en is het mogelijk om ook 
gezamenlijk terug te kijken naar de geschiedenis met als inzet 
dat de pijnlijke herinneringen uit verleden verzoend worden. 

naar zegen... In 2003 werd in Berlijn een oecumenische 
kerkendag gehouden onder het aan Gen. 12,3 ontleende motto 
'Gij zult een zegen zijn'. In het boek Genesis is de zegen van God 
over Abraham uitdrukking van Gods nabijheid en heilshandelen. 
Abraham wandelt met God. De zegen van God over Abraham 
wordt doorgegeven aan zijn nageslacht. Jakob strijdt er om met 
zijn broer Esau tot zij zich uiteindelijk weer verzoenen. Jakob 
zegent de kinderen van Jozef (Gen. 48). De zegen wordt 
doorgegeven van generatie op generatie.  

Ook als christen leven we onder de zegen van God. Dat komt op 
vele manieren tot uitdrukking ook in de viering van de 
sacramenten. Het betekent nogal wat als we elkaar Gods zegen 
toewensen. De christelijke kerken die vijandschappen uit het 
verleden hebben overwonnen zijn geroepen elkaar tot zegen te 
zijn. Dat kan heel praktisch op velerlei manieren door 
wederzijdse ondersteuning, door een goed woord voor elkaar 
te doen of anderszins.  


