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Pasen: 
 

Pasen is – onder alle 
hoogfeesten- het 
hoogste kerkelijke feest 
van het jaar. 
Met Kerstmis zijn we geconcentreerd 
op de geboorte van het kind.  Met 
Pasen richten we ons op het nieuwe 
leven: de verrijzenis uit de dood. Licht 
na een periode van duisternis. 
Kerstmis staat ook bekend om zijn 
feestelijke kerstmaaltijden  en 
uiteraard: de kerstboom. 
Met Pasen houden we het relatief 
bescheiden: iedereen kent het begrip 

‘paasontbijt’ verwijzend 
naar hét moment waarop 
de vrouwen het graf leeg 
aantroffen: de ochtend.  
De paastak is een 
bescheiden variant op 
onze kerstboom: 
uitlopende takken, vaak 
versierd met paaseitjes en 

andere uitingen van nieuw leven. 
Pasen moet het hebben van de inhoud en duidelijk niet zo van 
de verpakking! 
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 STILLE ZATERDAG  30 MAART    
 In de ochtend/middag worden nadrukkelijk geen diensten 

gehouden: vandaar de naam ‘Stille Zaterdag’. 
 
20.30 uur: PAASWAKE ( viering waaraan parochiekernen 

Lewedorp, Hansweert en Rilland ook deelnemen). 
Voorganger: Tom Brooijmans en zang van dames- en 
herenkoor.  

Thema: aangeraakt door liefde en hoop 
Misintenties:  
 ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. 

ouders * ov. Leden van de V.O.K. * ov. ouders de Jonge-de 
Jonge  en ov. ouders J.Janse-van ’t Westeinde * Harry 
Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Leen van Gessel 
* Job Rijk-Mientje Huige en dochter Tonny * ov. ouders 
Rentmeester-Martens * Jo Vermue-Remijn en Piet Vermue. 

 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
18 februari: Laurus (Lau) de Vos. 
19 februari: Kimmo Pankow. 
 
extra collectes: laatste weekend! 
 Vastenaktie-start (bisdom) tot en met 31 maart. Meer 
informatie via de vastenactietrommel achterin de kerk. 
7 april: Caritascollecte 
21 april: Roepingenzondag-collecte 
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ZONDAG  31  MAART:  PASEN 
Verrijzenis van de Heer 
10.30 uur: gezinsviering  met voorganger 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans 
en zang van Esperanto. 
Misintenties: 
Stien Kroon * Jobina de Jonge- Vette * 
Jrgt. Piet Traas en Henny Nette-
Jasperse, ov. ouders Frans Traas en 
Apolonia Traas-Moison * Jan Boonman-
Adriana Remijnen ov. fam. * Cornelis 

Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Johanna en Maria 
Martensen fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 
Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * 
de meest verlaten zielen * Tilly Vermue-Joossen * Jan en 
Leune van ’t Westende en ov. fam. * Adrie van den Dries en 
ov. fam. * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. Leny de 
Winter-Vermuë * Marietje de Winter-de Vos * Jrgt. Corrie 
Traas-Stokx * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse  * Willem de Jonge-Lena de Jonge-de Winter 
en ov. fam. * Joke Capello.  

 
3 april:  
19.00 uur:  tweede bijeenkomst vormelingen Ovezande en ’s-

Heerenhoek in onze kerk. Ze werken samen aan het 
vormselproject ‘in vuur en vlam’.  

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=verrijzenis+jezus&source=images&cd=&cad=rja&docid=l15u3rQ_7lqi5M&tbnid=Br9JZlKrA_sfiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xaveriusamersfoort.nl/pagina/1925/goede_vrijdag_10_april_2009&ei=H41EUb__BInkOtvpgbgC&bvm=bv.43828540,d.ZWU&psig=AFQjCNEEepMdzsN4tBQlxHR4aNM1jVLgFA&ust=1363533461296661
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 Vrijdag 5 april: eerste vrijdag van de maand: Communiebezoek:  
 Zij die de communie thuis willen ontvangen, moeten 

contact opnemen met mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, lid van 
de communiebezoekgroep; tel. 351875.  

 
Zondag 7 april 2e  zondag van Pasen (Beloken Pasen) 
 Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor. Liturgische kleur: wit.  
 Thema: Opdat ook wij zien en geloven. Na afloop: 

koffiehoek.  
 Na de eucharistieviering van deze zondag zullen de dames 

van de kerksnuffel een verkoophoekje samenstellen, waar 
kaarten voor allerlei gelegenheden kunnen worden 
gekocht. Alle baten komen ten gunste van de 
kerkrestauratie (interieur)  

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * Kees Ars * 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 Vermue-de Winter * Gerrit 
 Capello * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Jan van den 
 Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * ov. ouders 
 Hoondert-Schrieks en ov. fam. * Marinus Boonman en 
 Cornelia Vermue *Cornelia C.  Traas-Westerweele.                                                                                 
Vesperviering Zierikzee 
Op 7 april ( en niet op 16 april) is er ’s middags een vesperviering 
in de Willibrorduskerk te Zierikzee.  Aanvang: 16 uur. 
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Maandag 8 april: Aankondiging van de 

Heer (Maria Boodschap) 
Geen viering  in onze kerk.  
 
Zondag 14 april: 3e zondag van Pasen 
9.00 uur: viering van woord en 

communie met voorganger 
pastoraal werkster Jeanine 
Heezemans en zang van het 
herenkoor. Thema: ‘Zijn 
aanwezigheid herkennen’  

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jrgt. Jobina de Jonge-
Rijk, Adriaan de Jonge en dochter Jo * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena 
de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * Martien van Eijkeren-
Maria Remijn en ov. fam. * Maria Rosalia Goense-
Uitterhoeve * Jaap Vermue * Johannes Smits en ov. fam. 

10.00 uur:  bijeenkomst eerste communicanten : de poort van 
samen maaltijd vieren. Kinderen en ouders eten 
gezamenlijk in de kerk. 

  
Woensdag 17 april: bezoek bisschop 
Liesen aan Zeeland.  De bisschop  maakt 
kennis met pastorteam, vrijwilligers, 
parochiekerncommissies en  en 
bestuursleden van de Pater 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=maria+boodschap&source=images&cd=&cad=rja&docid=MA4DXKWlunUtgM&tbnid=98lpYiB41ZVqRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rk-engelenwerk.nl%2Fdoku.php%3Fid%3Dheilige_maagd_maria&ei=M8hWUdyjMaWG0AXOxIG4Dw&bvm=bv.44442042,d.d2k&psig=AFQjCNHMHczogqAJ4R-xR75Qn3c5L9Atbw&ust=1364728215754615
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=jCv6PZYUcPeR9M&tbnid=4bqp1dkXF3KHCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rkdocumenten.nl%2Frkdocs%2Findex.php%3Fmi%3D600%26doc%3D4489&ei=hshWUanPA8GnO8PBgZgJ&psig=AFQjCNGY42k20tjOb7z6UJQy3g-qPXMAiQ&ust=1364728326087620
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Damiaanparochie en de Mariaparochie (Walcheren)   
 Hij zal ook onze parochiekern bezoeken. Rond 12.00 uur is 

hij aanwezig in onze kerk. Nadere bijzonderheden volgen 
later, zodat u hem wellicht even kunt ontmoeten.  

19.00 uur: eucharistieviering in Willibrorduskerk Zierikzee; 
hoofdcelebrant is bisschop Liesen. 

 
19.00 uur: derde bijeenkomst vormelingen in Ovezande 
 
Zaterdag 20 april: presentatie vormelingen  
19.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van Missicanto. 
 Twaalf jongeren uit onze parochiekern zullen zich 

voorstellen tijdens deze viering. 
 
Zondag 21 april: vierde zondag van Pasen; Roepingenzondag 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger Tom Brooijmans; 

samenzang met orgelspel. 
10.30 uur: zesde bijeenkomst communicanten ;  de poort van de 

herinnering. Ouders krijgen vanaf half elf een rondleiding 
door de kerk. 

  
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 2 april  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? Een klein 
gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld door velen. 

* april: Marlies Westdorp tel. 352387 
 
Parochiezaal: 
Dinsdag 2 april: parochiekerncommissie overleg om 20.00 uur. 
Woensdag 10 april: overleg met leiding bisdom 9.30 uur. 
 
Verwarming 
 Onze kerkverwarming draait – net als bij u thuis- extra uren, 

om het geriefelijk te houden tijdens het verblijf in deze 
ruimten. Om de koude zoveel mogelijk buiten te houden, 
zetten we de kerkdeuren op een kier. We begrijpen dat dit 
voor kerkgangers, die moeilijk ter been zijn, meer kracht 
kost om deze deur te openen en sluiten. We hopen echter 

op uw begrip in deze. 
De verwarming van ons 
mortuarium kent uiteraard 
andere eisen; helaas heeft 
deze (bij-)verwarming het 
begeven.  Heeft u misschien 
een elektrische convector 
over, die u niet meer als 
bijverwarming gebruikt? Wij 
houden ons aanbevolen!  

Inlichtingen via Frans Cappon: 352267.  
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=elektrische+kachel&source=images&cd=&cad=rja&docid=UhkxJikdIexqzM&tbnid=48zhv_hlt3RMYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.duurzaamthuis.nl%2Fenergie%2Fverwarming%2Felektrische-kachel&ei=O89WUef4GqSZ0QXa8ICYBw&bvm=bv.44442042,d.d2k&psig=AFQjCNHOXWi9vyp1cgDDKMaYmhIRl8bUag&ust=1364730034643125
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Paaskaars  

Elk jaar wordt tijdens de paaswake op de nieuwe 
paaskaars binnengedragen en gedoopt in het 
nieuwe doopwater van de doopvont.  Vanuit de 
paaskaars van ’s-Heerenhoek zullen andere 
kaarsen in de kerk worden ontstoken: lichtritus. 
Dit jaar zijn ook de paaskaarsen van de 
parochiekernen Lewedorp, Rilland en Hansweert 
in onze kerk aanwezig, omdat in deze 
parochiekerken geen paaswake plaats vindt. 
Vertegenwoordigers van genoemde 
parochiekernen zullen na de dienst hun  gewijde 
paaskaars meenemen. 
In alle vieringen en diensten tussen Pasen en 
Pinksteren zal de paaskaars branden, als teken van 
Gods aanwezigheid.  
Vijftig dagen lang is die periode:( Πεντηκοστή, 
Pentèkostè Nederlands: vijftig) of Sinksen . Dan 
wordt de uitstorting van de Heilige Geest 

herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen (de 
vijftigste dag ván Pasen). Met deze uitstorting wordt ook 
het begin van de christelijke Kerk gemarkeerd. Het kan als 
zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden 
gezien. 

Dit jaar is gekozen voor de wijnrank, als symbool van de 
druiventrossen, die wijn voortbrengen. Wijn staat in de 
eucharistievieringen symbool voor het Bloed van Christus. 

Na Pinksteren zal de paaskaars enkel bij bijzondere vieringen of 
uitvaartdiensten branden.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_(geloofsgemeenschap)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opwekking_(christendom)

