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LIEF EN LEED 

Overleden: 

10 januari: Martien Vermue. 
 

BIJZONDERE COLLECTES 

01 maart: Vastenactie zie info achter op dit blad 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN  

 Zondag 15 februari: zesde zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. Voordeckers 

en samenzang. (liturgische kleur: groen) 

Misintenties: 

 Jrgt. Marian de Jonge-de Jonge * ov.ouders Frans Traas-

Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna 

Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Tilly Vermue-

Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 

Jrgt. Johannes Smits en ov. fam. * Jacobus de Hond-Cornelia 

de Hond-van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * Cornelis 

Janse, echtgenoot van Lenie Janse-de Hond * Martien van 

Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana 

Rentmeester en ov. fam. * Ko van den Dries, ov. ouders en 

zussen Jo en Corrie * Leen van Gessel * Jrgt. Janus Raas-

Francina Traas en ov. fam. 

 

 Woensdag 18 februari: Aswoensdag 

19.00 uur: woorddienst met voorganger diaken Egbert Bornhijm en 

zang van het dameskoor. Start van de vastenactie. 
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Misintenties:  

 Willem van den Dries-Dina Hoondert en zoon Piet * Jacob 

Zuiderwijk en Catharina Witkam. 

Zaterdag 21 februari 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor; liturgische kleur: paars. 

Misintenties: 

 ov. ouders de Pundert-de Jonge en zoon Wim * Willem 

Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * Gerardus Raas en 

ov. fam. Raas-de Hond * Jan Stokx * Laurentius Geus * Jobina 

Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 

ov. Leden Gedurige Aanbidding. 
 

Zondag 22 februari: Eerste Zondag van de 40-dagentijd. 

9.00 uur: viering van Woord en Communie met medewerking van 

de liturgische werkgroep; zang van Missicanto. 

Misintenties:  

 Gretha Schrieks-Rentmeester * fam. C. Boonman-van Stee en 

Verdonk * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * 

Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten 

zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Conny Limonard * 

Lau de Vos * Martien Vermuë en fam. * ov. ouders Jaap de 

Jonge en Marie de Jonge-de Jong * uit dankbaarheid. 

  

Zondag 1 maart :  2e zondag van de 40-dagentijd 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 
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Misintenties:  

 Cornelis de Winter * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert- 

Paree *  Nel Paree * Jozina van ’t Westeinde * Marinus Rijk * 

Marinus van Stee en Johanna Almekinders * Leen van Gessel 

* Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en 

Johanna Pieterse * ov. fam. Martens-Buteijn * Jaap de Jonge 

–de Jong en ov. kinderen * Bas en An Balleur * Lauran de 

Winter en ov.fam. * Anthonia Vermue en ov. fam. * ov. fam. 

Hubrecht Vermuë-de Winter * Jaap Vermue * Jacobus 

Boonman en Johanna Rijk * Kees Ars en ov. ouders Marinus 

Ars-Cornelia Geus en fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-

Serafina Mattens en fam. * Maria Mattens en Leonardus 

Mattens. 

Na afloop: koffiehoek/ verkoop oliebollen. De liturgische 

werkgroep wil ten bate van de kerk weer verse oliebollen 

bakken. Via het bestelformulier kunt u deze reserveren.  

 Zie apart bestelformulier achter in de kerk! 

10.30 uur: eerste bijeenkomst communicanten in 

Willibrorduszaal. ( we hebben vier kandidaat-

communicanten)  

OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 17 februari 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. 
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ZIEKENBEZOEKGROEP 

 Geef uw verzoek door via de contactpersoon van 

deze werkgroep. 

februari: Ria Knuit- v.d. Molen, tel. 351783 

 

CARITASCOLLECTE 

Extra collecte t.b.v. de Caritas. 

Vanaf  18 februari  loopt de Vastenaktie 2015. Ook dit 
jaar zal de Caritas zich inspannen om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen.  
 
Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in Sri Lanka. Na een jarenlange 
burgeroorlog krabbelen de mensen in het Aziatische Sri Lanka  weer op.  Echter 
De oorlog ligt echter nog vers in het geheugen en er is nog steeds wederzijds 
onbegrip en wantrouwen, gevoed door het feit dat de mensen elkaars taal niet 
spreken en elkaars geloof en cultuur niet kennen. 
De caritasorganisatie van het bisdom Kandy, SETIK, zet zich in voor vrede en 
verzoening over religieuze, culturele en etnische grenzen heen. Het is onze 
plicht voor elkaar te zorgen. Daarom roept Vastenaktie op tot solidariteit met 
en zorg voor mensen ver weg, dit jaar dus in Sri Lanka. 
Helpt u mee om dit mogelijk te maken?  Namens de Caritas hartelijk dank voor 
uw gave. Meer informatie kunt u vinden op www.vastenaktie.nl . 
Uw bijdrage aan de Vastenaktie-Caritas kunt u op verschillende manieren 
doneren, door: 

 Een envelopje met uw bijdrage deponeren in de aktietrommel (vanaf 
18 februari a.s.) achter in de kerk; 

 Uw bijdrage over te maken op rekening NL58.RABO.03460.25.656 t.n.v. 
de Caritaskern ’s-Heerenhoek; 

 Uw bijdrage over te maken op girorekening NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenaktie in Den Haag. 

 
Correctie schoolactie: in ons vorige nummer vermeldden wij dat de Don 
Boscoschool ook meedoet aan deze Vastenaktie. Dat is echter onjuist. Zij 
voeren een eigen actie ten bate van Sawasdee. Hierover later meer.  

http://www.vastenaktie.nl/

