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Halfvasten 

Laetare (Latijn voor Verheug U) of halfvasten is de vierde 
zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in 
het christendom. Op deze zondag wordt gevierd dat 
de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. 
Vanaf de negende eeuw had deze zondag een feestelijk 
karakter. Op deze dag wijdt de paus ook de Gouden Roos. 

Laetare wordt genoemd naar het eerste woord uit 
het Introïtus van het proprium van de Mis[1]: 

Latijnse tekst Nederlandse vertaling[2] 

"Laetare Jerusalem: et 
conventum facite omnes qui 
diligitis eam: gaudete cum 
laetitia, 
qui in tristitia fuistis: ut 
exsultetis, et satiemini ab 
uberibus consolationis vestrae" 

Laat allen die Jeruzalem 
liefhebben zich met haar 
verheugen en juichen om haar, 
laat allen die om haar treuren 
nu samen met haar jubelen. 

Net zoals op zondag Gaudete in de Advent mag op die zondag 
roze (= een mengsel van paars en wit) in plaats van paars 
als liturgische kleur gebruikt worden, in de streken waar dit 
gebruikelijk is. 

Vroeger zag men uit naar Halfvasten, omdat de 
vastentijd geen enkele festiviteit kende. Er 
werden geen huwelijken gesloten en 
doordeweeks verjaardagen vieren was ongepast! 

In 2014 is dat totaal anders……. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
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Zondag 30 maart: vierde zondag in de veertigdagentijd/ Laetare  
 
Zondag 30 maart: Halfvasten 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie met  voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het herenkoor; 
liturgische kleur: roze/paars.  

 Misintenties:  
 Jobina de Jonge-Vette * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. 

* Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Martinus Nijsten en 
Cornelia Rijk * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * Conny Limonard * fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Leen van Gessel * Lauran de Winter 
en ov. fam. * Kees Ars. 

 

Dinsdag 1 april 
20 uur: parochiekerncommissie-overleg 
                Overleg communiewerkgroep in kantoor 
Donderdag 3 april: 

Lief en leed: 
Overleden:  
02 februari: Dina Rijk-Raas. 
10 februari: Marian de Jonge. 
03 maart: Harrie Gerardus Groos. 
05 maart: Johanna Maria Rijk. 
10 maart: Jan Stokx. 
10 maart: Jacomina Engelbert-Vette. 
19 maart: Bastiaan Simonse  
 
Extra collectes in maart/april: elk weekend 
Vanaf woensdag 5 maart tot en met Witte Donderdag: 
Vastenaktie 2014. 
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10.00- 11.30 uur: Theresiahof: Zin in Geloof, het goede, het ware 
en het schone; onder leiding van pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans. 

 
Vrijdag 4 april: eerste vrijdag van de maand 
Communiebezoek: informatie via Ria Hoogesteger-Geijs: 351875. 
 
Zaterdag 5 april:  onze kerk is de gehele dag gereserveerd voor 

een cd-opname van het Christelijk Samengesteld 
Mannenkoor Zeeland en Omnis Cantare  (Walcheren).  

 
Zondag 6 april: vijfde zondag van de veertigdagentijd 
9 uur: eucharistieviering met ( onder voorbehoud) pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. 
Misintenties: 
 Mina Stokx-Capello *  Marinus Boonman en Cornelia Vermue * 

Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * ov.fam. Martens-Verschragen en 
Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Adrie van den Dries en ov. fam. * Jacobus de Hond-
Cornelia de Hond van den Dorpel,zoon Sjaak en ov. fam. * Piet de 
Jonge * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk. 

Na afloop van de dienst: koffiehoek 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 2 april 2014  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:   
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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: maart: Ria Remijn,  De Winterstraat 12 tel. 
404386. april: Ria Knuit, Merietestraat 20, tel. 351783. 

KERKSNUFFEL 
Het duurt nog wel even voor het de tweede zondag van juni is, 

maar het is goed om te weten, dat de dames van de 
Kerksnuffel niet stil zitten…. 

 De eerste dozen voor de snuffelmarkt staan alweer klaar en 
de kaartverkoop (wenskaarten) is komende zondag na de 
kerkdienst van 9 uur. Alle baten worden besteed aan 
onderhoud en verbetering van ons kerkgebouw. 

 Dit jaar willen de dames gelden inzamelen om het 
zitcomfort in onze kerk te verbeteren. 

 
COMPLIMENTEN  
Het komt niet elke week voor, dat je een complimentje krijgt… 

Afgelopen vrijdag waren de zangers van het Christelijk 
Samengesteld Mannenkoor Zeeland & Omnis Cantare uit 
Walcheren in onze kerk voor een generale repetitie. Ze 
waren erg enthousiast over de akoestiek, de uitstraling van 
ons kerkgebouw en met name de klank van het orgel.  In de 
wetenschap dat het orgel komende week nog eens extra 
gestemd wordt en extra onderhoud krijgt. kunnen we 
alleen maar hopen dat hun cd-opname op zaterdag 5 april 
een succes wordt. Vandaar dat onze kerk die dag 
gereserveerd is en voor anderen niet toegankelijk. 


