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LIEF EN LEED:  

Overleden: 

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

BIJZONDERE COLLECTES: 

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

29 november: Pepernoten-collecte voor kinderkoor ( als 

dank) 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

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 *Gilles Voet ov. ouders en 
fam. * Cornelia Vette en Cornelis de Jonge en ov. fam. 

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

09.00 uur: Viering van Woord en 
Communie met voorganger diaken 
Egbert Bornheim en zang van dames- en 
herenkoor ter gelegenheid van Sint 
Caecilia (maagd en martelares).  
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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. * Piet de Jonge. 

Maandag 23 november: H. Clemens (paus en martelaar)                                                                                                                                                                                                                                                       

                    H. Columbanus (abt); geen viering in onze kerk.                                                                                                               

       

Dinsdag 24 november: HH. Andreas Dûng-Lac en gezellen 
(priester & martelaren); geen viering in onze kerk. 

20. 00 uur: vergadering parochiekerncommissie ( Willibrorduszaal) 

Woensdag 25 november: H. Catharina van Alexandrië ( maagd en 

martelares). Geen viering in onze kerk. 

Donderdag 26 november: H. Oda (maagd) 

 

Zondag 29 november: 1e zondag van 

de Advent  

9.00 uur: Viering van Woord en 

Communie met voorganger pastor 

Jeanine Heezemans en zang van 

Esperanto. Liturgische kleur: paars 

 
Misintenties:  Gretha Schrieks-Rentmeester * Jan Stokx * Martien 

Vermue * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest 
verlaten zielen * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jan 
en Leune van ’t Westende en ov. fam. * Matty Pover-Smulder 
en ov. fam. 
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Maandag 30 november: H. Andreas ( apostel) 

Geen viering in onze kerk. 

Dinsdag 1 december: H. Eligius (kerkpatroon Lewedorp, bisschop) 

20.00 uur: Caritas-overleg (Willibrorduszaal) 

 

Woensdag 2 december: Quatertemperdag                                           
(een van de vier seizoensgebonden quatertemperdagen) Thema: voor de 

vooruitgang van de volkeren, om eendracht te bevorderen, om de beleving van de 

christelijke liefde, voor zieken, stervenden en zij die gevangen zitten. 

 

Donderdag 3 december: H. Franciscus Xaverius (priester) 

 

Vrijdag 4 december: eerste vrijdag van de maand/ H. Barbara 

(maagd en martelares)/ H. Johannes van Damascus (priester en 

kerkleraar) 

Communiebezoek thuis en/of in Theresiahof; meer informatie via 

mevr. Ria Hoogesteger-Geijs ( tel. 351875) 

 

Zondag 6 december: 2e zondag van de Advent 

9.00 uur:  viering met na afloop: koffiehoek  

 

ZIEKENBEZOEKGROEP:   

Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze 

werkgroep. November: Ria Remijn, tel. 404386 

December: Ria Knuit-v.d. Molen tel. 351783 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 24 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. 
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KERKHOF  

Tijdens de recente storm zijn een tweetal 
grafmonumenten omgewaaid en beschadigd. Wij maken 
u er op attent dat schade aan de omgewaaide 
monumenten niet door de verzekering wordt gedekt. Alleen als 
deze gedenkstenen schade aanbrengen aan andere monumenten 
wordt dit gedekt. De verzekering gaat er vanuit dat de 
monumenten zodanig vast staan dat deze bestand zijn tegen 
storm. Controle van de zijde van uzelf is dus erg zinnig om 
onnodige schade te voorkomen.  
Verder zijn door dezelfde storm  veel geplaatste bloemen en 
andere voorwerpen die rond 2 november op de graven zijn 
geplaatst weggewaaid en liggen verspreid over de begraafplaats. 
U wordt verzocht dit te controleren en eventueel uw bezittingen 
te herplaatsen of op te ruimen. (afvalbakken zijn aanwezig) 

Tenslotte een verzoek:  Wanneer iemand op ons kerkhof wordt 
begraven, wordt in afwachting van een definitief monument een 
tijdelijk bordje op het graf geplaatst. Wij verzoeken u om dit bordje 
na plaatsing van het monument mee naar huis te nemen omdat dit 
bordje anders een zwervend bestaan gaat leiden, wat zeker niet de 
bedoeling is. 

 

DEVOTIEKAARSEN 

 Sinds kort staat de beeltenis van het Heilig Hart achter in de 
kerk op een speciale tafel. U vindt hier verder ook 
noveenkaarsen van verschillende grootte ( branduren).  

Grote noveenkaarsen kosten € 5.- Kleine noveenkaarsen: € 2,50. 
 U mag deze kaarsen zowel op deze offertafel plaatsen ( graag 

op de glasplaat) maar uiteraard kunt u ze thuis ook benutten. 
De kleine devotielichtjes bij de Mariakapel kosten €0,50. Alle 

geldstukken kunnen in de speciale offerblok worden 
gedeponeerd. Dank voor uw steun en medewerking! 


