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LIEF EN LEED:  

06 maart: Joannes  (Jan) Oosthoek 

17 maart: Cornelia Theresia  (Corry) de Jonge- de Baar. 

 

BIJZONDERE COLLECTES 

25/26 april: Roepingenzondag 

03 mei: Caritascollecte 

VIERINGEN EN DIENSTEN  

Zondag 19 april: derde zondag van Pasen; 

Jubilate 
Jubelt voor God. Alle landen ter aarde, alleluia, bezingt de heerlijkheid van zijn 

Naam, brengt Hem hulde! 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep; samenzang. Koster: Mattie Vermue.  

Misintenties:  

 Marinus Rijk * ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison 

en ov. fam. * Cornelia Rijk * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 

Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko van den 

Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * ov. fam. Hubrecht 

Vermuë-de Winter *Jrgt. Cornelis Vermue * Lauran de Winter 

en ov. fam.  
 

10.30- 12.00 uur: voorbereiding communicanten in 

Willibrorduszaal; laatste bijeenkomst voor de viering op 

Hemelvaartsdag, verzorgd door oudergroep. Op 

Hemelvaartsdag doen Hubert Driedijk, Jente Lagendijk, Mart 

Oosthoek en Julia Witkam hun Eerste Communie. 
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Donderdag 23 april: Sint Joris (martelaar, 808)  

19.00 uur: 3e bijeenkomst vormselvoorbereiding in 

Don Boscoschool ; vormelingen uit Ovezande, 

Lewedorp en ’s-Heerenhoek komen hier samen. 

 

Zaterdag 25 april: H. Marcus, evangelist 

19.00 uur: viering van Woord en Communie met 

voorganger pastor Jeanine Heezemans, tevens worden de 

vormelingen van onze parochiekern gepresenteerd. Zang van 

Missicanto. 

Misintenties:  

 Jrgt. Marien Nuyten en Emma Meulblok *  Jobina Vette en ov. 

fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * ov. Leden Gedurige 

Aanbidding * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge * 

Laurentius Rijk en Maria Menheere. 

Zondag 26 april: vierde zondag van Pasen, roepingenzondag/ 

zondag van de goede herder 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: wit. 

Misintenties:  

 Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Gretha Schrieks-

Rentmeester * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 

Jonge en Catharina Rijk * Martien Vermuë en ov. fam. * Frans 

Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * 

Magdalena Vermue en ov. fam. * Jan van den Dries-

Margaretha Vermue en ov. fam. 
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Roeping 

 

Wat wil Ik met mijn leven 
En wat wil God van mij? 
Een grote vraag waar jij het antwoord op wilt vinden?!  
 
Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze 
nu voor de eerste keer. 
Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een 
sterk geloof in Christus… en word je bijzonder getrokken 
tot een leven in verbondenheid met Jezus en Zijn Kerk 
midden in de wereld van vandaag? 
Wil je daar in alle rust eens serieus over verder praten? 
Denk je over een leven als religieus(ze) in een gemeenschap? 
Wil je je graag gaan inzetten in jouw parochie, maar weet 
je (nog) niet hoe? Gaan je gedachten uitdrukkelijk uit naar 
het priesterschap of het diaconaat? 
Kortom, schuif je de echte vragen van jouw leven over 
je persoonlijke levenskeuze niet aan de kant en wil je er 
graag mee aan de slag? 
We willen je heel graag helpen met deze grote vragen! 

 

Op 26 april viert de Kerk voor de 52ste keer de Wereldgebedsdag voor 
roepingen. Beter bekend als Roepingenzondag. Bij gelegenheid hiervan 
publiceerde paus Franciscus een boodschap onder de titel: ‘Exodus, een 
fundamentele ervaring van roeping’. 
De paus gaat in deze boodschap speciaal in op de specifieke ‘exodus’ 
(uittocht), die de kern vormt van elk antwoord op Gods roepstem. Het boek 
Exodus dat over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte vertelt, is feitelijk 
een parabel van de heilsgeschiedenis als geheel en de innerlijke werking van 
het christelijk geloof. De christen reist van de slavernij van de oude mens tot 
het nieuwe leven in Christus. “Deze overgang is werkelijk een uittocht; het is 
de reis van elke christelijke ziel en van de gehele Kerk, de beslissende 
gerichtheid van ons leven op de Vader in de hemel,” aldus de paus. 
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“De grond van elke christelijke roeping is deze fundamentele beweging, die 
onderdeel is van de ervaring van het geloof. Geloof betekent onszelf 
overstijgen, wegtrekken uit ons welbevinden en de onbuigzaamheid van ons 
eigen ik, om Christus in ons leven centraal te stellen,” schrijft de paus. Dit 
geldt in het bijzonder voor hen die een bijzondere roeping hebben omarmd. 
“Antwoord geven op Gods roepstem betekent toelaten dat Hij ons helpt om 
onszelf en onze valse zekerheden achter te laten en de weg in te slaan die 
naar Jezus Christus leidt, de oorsprong en het doel van ons leven en geluk.” 
 
Dit proces raakt de Kerk als geheel. Ze is bedoeld om een Kerk te zijn die 
evangeliseert en eropuit trekt om de mensen te ontmoeten, het bevrijdend 
woord van God te verkondigen, de wonden van mensen te genezen en 
verlichting te bieden aan armen en noodlijdenden. “Het horen van en 
antwoorden op de roepstem van God is geen privézaak of volledig 
persoonlijke aangelegenheid bepaald door de emotie van het moment,” 
schrijft de paus. Het gaat om een engagement dat heel ons bestaan omvat 
en ons inspireert tot solidaire inzet voor de bevrijding van onze broeders en 
zusters vooral de armsten, aldus paus Franciscus. 

OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 21 april 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. 

 

ZIEKENBEZOEKGROEP:  Geef uw verzoek door via de 

contactpersoon van deze werkgroep.  

April: Marlies Westdorp, tel. 0113-352387. 

Mei: Annelies van Craenenbroeck, tel. 0113-351364. 

 

Ziekte pastor Bernard van Lamoen 

Sinds vorige week is pastor Van Lamoen met ziekteverlof. Zijn taken worden 

intern door het pastoresteam overgenomen, maar er zullen 

aanpassingen in het rooster van vieringen en diensten onoverkomelijk 

zijn. Wij wensen hem van harte beterschap toe! 


