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LIEF EN LEED:  

Overleden: 

14 oktober: Jo ( Adriana Lucia) van de Pas- Remijn 
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

08 november: onderhoud kerkgebouw, vanwege Willibrordzondag 

15 november: Caritascollecte 

21/22 november: collecte t.b.v. beide Caeciliakoren (als dank) 

29 november: Pepernoten-collecte voor kinderkoor ( als dank) 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 

Zondag 8 november: Willibrordzondag/ 32e zondag door het jaar: 
liturgische kleur: wit 

09.00 uur: eucharistieviering ter gelegenheid van onze kerkpatroon: 
Willibrordus; voorgangers zijn pastoor Fons van Hees en pastoraal 
werker Jeanine Heezemans; 
alle(4)  koren uit onze 
parochiekern luisteren deze 
viering op met gezangen. Na 
afloop is er een ‘aangeklede’ 
koffiehoek met een hapje en 
drankje. Iedereen  is van harte 
uitgenodigd. 

Misintenties:  

 Kees Geus en ov. fam. * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en 

ov. fam. * Frans Courtin en 

Johanna Pieterse * ter 

herinnering aan Rinus Rijk * 

lev. Leden Gedurige Aanbidding * Johannes Smits en ov. fam. * ov. 

fam. Vermue-Priem * Adrie van den Dries en ov. fam. 
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Dinsdag 10 november:  

20.00 uur: Overleg leden voorbereidingsgroep  Kerstmis in Willibrorduszaal 

Woensdag 11 november: H. Martinus van 
Tours ( Sint Maarten)  

15.30 uur: Bezoek van catechisatiegroep 
aan onze kerk. 

Donderdag 12 november: H. Josafat                      
( bisschop en martelaar) 

18.30 uur: Lampionnenoptocht, ter 

gelegenheid van Sint Maarten; georganiseerd door de Don 
Boscoschool; rondgang door het dorp, waarbij ook de kerk wordt 
bezocht. 

Vrijdag 13 november:  

Donatus inspectie kerkelijke goederen 

21.00 uur: 11e van de 11e ….bekendmaking van het nieuwe 

motto van het carnavalsjaar 2015-2016 in ‘de Geveltjes’.  
 

Zondag 15 november: 33e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en samenzang.  Liturgische kleur: groen. 
 

Misintenties: 

  Jan Stokx * Jrgt. Adriaan Nagelkerke * Marien en Leune Rijk en 
dochter Tonny Rijk * Adriaan van den Dries * Frans Pieters * 
Cornelia Rijk * Laurentius Priem en ov. fam. * Tilly Vermue-
Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko van den Dries ov. 
ouders en zussen Jo en Corrie * Antonia Remijn en ov. fam. * 
Fridus Tempelaars en ov. fam. * Jaap de Jonge-de Jong en ov. 
kinderen * Matty Pover-Smulder en ov. fam. * Kees  Ars en fam. 
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Dinsdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije 

20.00 uur: bijeenkomst voor allen die betrokken zijn bij liturgische 
diensten en vieringen. In het kader van ‘de kunst van het vieren’ 

willen pastoor F. van Hees en pastoraal werker Jeanine Heezemans 
met alle betrokkenen praten over inhoud, vorm en diepere betekenis 
van de eucharistie. 

Zaterdag 21 november: Opdracht van de heilige Maagd Maria 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van Missicanto. 

Misintenties:  

 Jobina Vette en ov. fam * ov. fam. Remijn-Huige * ov. fam. 
Boonman-Jasperse * ov. Leden Gedurige Aanbidding * 
Cornelia Boonman-van ’t Westende. 

Zondag 22 november: Christus Koning van het Heelal, 34e en 
laatste zondag door het jaar 

09.00 uur: Viering van Woord en 
Communie met voorganger diaken 
Egbert Bornheim en zang van dames- en 
herenkoor ter gelegenheid van Sint 
Caecilia ( 23 november). 

Zie opmerking verderop in dit blad en speciaal 

collecteschema voorop. 

 

Misintenties:  

 Jrgt. Frans Traas en Apolonia Traas – Moison en ov. fam. * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Cornelis Goense en ov. fam. * Jan Goense 
en Maria Rosalia Uitterhoeve * Magdalena Vermue en ov. 
fam. 
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ZIEKENBEZOEKGROEP:   

Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze 

werkgroep. November: Ria Remijn, tel. 404386 

 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 10 november misintenties aanleveren via 
de brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk contact kan natuurlijk ook 
via tel. 351852 van mevrouw Nel de Winter-Roks.  Zet op de 
enveloppe ‘misintenties’ zodat we deze ongeopend naar haar 
kunnen doorzenden. 

 
Bedankje koren op zijn plaats:  

 
We vinden het vanzelfsprekend dat elke dienst of 
viering wordt opgeluisterd door muziek van koren. 
Gelukkig hebben wij in onze kern nog de 
beschikking over vier koren, die ieder op eigen 
wijze hun muzikale nootje bijdragen. Dames- en 
herenkoor St. Caecila nemen het grootste deel van 
de beurten maandelijks waar. Missicanto zingt 
minimaal één keer en kinderkoor Esperanto bij 
speciale gelegenheden. Alle koren oefenen wel 
wekelijks hun repertoire. 
Vandaar de komende weken extra aandacht voor 
hun werk en inzet via een extra collecte tijdens een 
van de volgende weken. 
 

Hopelijk kunt u hun medewerking waarderen en 

voelen de koren via uw steun dat zij gewaardeerd worden! 


