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Eerste zondag van de advent 
KIJK NOU EENS…./ WE ZIEN ER NAAR UIT….  
 
Vandaag staan we stil bij ‘aandacht hebben voor’. 
Speciaal op deze eerste zondag in de voorbereiding op 
Kerstmis, hebben we aandacht voor de kinderen en de gezinnen. 
Gezinsvieringen komen met enige regelmaat terug in onze kerk, in de 
hoop en verwachting dat we zo gezinnen met kinderen in onze 
vieringen en diensten mogen verwelkomen. 
Aandacht voor kinderen tijdens deze zondagviering geldt ook voor de 
leden van kinderkoor ‘Esperanto’. Het ledental daalt tijdelijk, omdat 
kinderen tegenwoordig veel moeten, maar ook veel mogen… De keuze 
is dan moeilijk en vertoont soms vluchtig gedrag. Alles proberen, even 
proeven en dan…..verder lopen. 
We zijn heel blij met de leden die we nu (nog) hebben en willen wij 
blijdschap tonen door een kleine bijdrage te vragen voor een uitje in 
2015. Pepernoten in geldelijke vorm krijgen ze van u; letterlijke 
pepernoten krijgen ze vanmorgen van de parochiekerncommissie. 
 
‘De vrucht van aandacht is een warm gevoel aan beide zijden’ 
Leer mij meer aandacht te geven dan te vragen, 
Mijn leven zal lichter zijn. 
 
Sta eens stil om naar de maan te kijken 
De sterren die staan prijken 
De duiven op hun til. 
 
Sta eens even stil om goed te kunnen horen 
Met allebei je oren 
Wat de ander dolgraag wil. 
 
Sta eens even stil om je te laten raken 
Door allerhande zaken 
Aandacht maakt het minder kil. 
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LIEF EN LEED: 
Doop: 
30 november: 
13.30 uur: Marlou Louise Wilhelmina Hol en  Job Johannes Evert Hol, 

zoon en dochter van Bas Hol en Riana Hol-Gorter, Noordsingel 1 te 
Borssele. 

7 december: Simone Jobina Wilhelmina Rijk, dochter van Renaldo Rijk en 
Corine Rijk-Krijger, Molendijk 55 Nieuwdorp. 

 
Overleden: 
25 november: Kees ( Cornelis) Goense; 76 jaar; wonende Kraaijertsedijk 

3 te Ovezande; crematie vond plaats op 28 november te 
Middelburg met voorganger pastor Buijssen. 

26 oktober: Emma Nuijten-Meulblok. 

 
Collecterooster: extra collectes 
30 november: Pepernotencollecte (bedankje kinderkoor) 

 
  
 
Zondag 30 november: Eerste zondag 
van de Advent 
9.00 uur: pepernotenviering/ viering 
van Woord en Communie met 
voorganger pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans en zang van het 
kinderkoor ‘Esperanto’.  

Misintenties:  
 Mina Stokx-Capello * Jan Stokx * Bastiaan de Jonge en 
 Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Jaap Vermue * 
 familie Hubrecht Vermuë-de Winter * Jan en Leune van ’t 
 Westende en ov. familie.  
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13.30 uur: doopviering met doopheer pastoor Van Hees; dopelingen 
Marlou en Job Hol. 
 
Maandag 1 december: Heilige Eligius, patroon van de parochiekerk van 
Lewedorp. 
 
Dinsdag 2 december:  
20 uur: parochiekerncommissie in Willibrorduszaal. 
 

Woensdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester/ 
Quatertemperdag: de vooruitgang van alle volkeren in alle nood, 
speciale aandacht voor krijgsgevangen en zieken. 
 

Vrijdag 5 december: Eerste vrijdag in de Adventstijd/ communiebezoek. 
Wilt u ook bezoek ontvangen? Bel mevrouw Ria Hoogesteger-Geijs, 

telefoon: 351875. 
 

Zaterdag 6 december: Heilige Nicolaas, bisschop. 
 
Zondag 7 december: Tweede Zondag van de Advent 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor.  Liturgische kleur: 
paars. Na afloop: koffiehoek achter in de 

kerk/kerstkaartenverkoop door de dames van de Kerksnuffel.  

Misintenties:  
 Jrgt. Adriaan Goense * Cornelis de Winter * Marinus Rijk * lev. 

Leden Gedurige Aanbidding * Franciscus Stokx * Chris Hoondert en 
ov.fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Kees Geus en ov. fam. * 
Jozina van ´t Westeinde * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. 
* Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * 
Laurus Cornelis Verdonk en Pieternella Johanna van ´t Westende. 

12.00 uur: Doopviering Simone Rijk:  met doopheer pastor Wiel Hacking. 
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Maandag 8 december :  
Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 14 december :  Derde 
zondag van de Advent : Gaudete 

9.00 uur : eucharistieviering met voorganger 
pastoor Fons van Hees en zang van het herenkoor. 
Liturgische kleur : roze/paars. 
Misintenties : 
Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny * Jan Goense en Maria 
Rosalia Uitterhoeve * Jan Stokx * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * ov. 
ouders Marinus Goense- Cornelia Rijk en ov. kinderen * fam. C. 
Boonman-van Stee en Verdonk * ov. fam. Vermue-Priem * Johannes 
Smits en ov. fam. * fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * fam. Vette-Boonman. 
 
Opgave misintenties  
U kunt deze tot dinsdag 2 december  voor de volgende editie doorgeven 
via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: winro@zeelandnet.nl 
of persoonlijk via contactpersoon: Mevr.Nel de de Winter-Roks, 
tel.351852. Graag op enveloppe vermelden: misintenties. 
 

De ziekenbezoekgroep vindt het prettig om van u te horen, als er 
iemand al langere tijd ziek is. Of de persoon nu 
thuis of elders verblijft, doet niet ter zake. U mag 
deze gegevens altijd doorgeven aan de 
contactpersoon van de maand december: 
Annelies van Craenenbroeck, Burg. Van 
Horsighstraat 41, tel. 351364. 
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