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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  

 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 * 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 ov.fam. * ov. ouders Jaap de 

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

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 * Laurentius Geus 

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)  

Dinsdag 3 maart:  

20.00 uur: overleg parochiekerncommissie 
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Vrijdag 6 maart: eerste vrijdag van de maand 

Communiebezoek aan huis: wilt u meer hierover weten? Bel Ria 

Hoogesteger-Geijs (tel. 351875) 

21.00 uur: Napraot-avond: in Oriënt-Express wordt 

teruggekeken op de afgelopen carnavalsperiode; iedereen is 

van harte welkom. 
 

Zondag 8 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Jeanine Heezemans en zang van het herenkoor. 

Misintenties: 

 Laurus Cornelis Verdonk en Pieternella Johanna Verdonk- van 

’t Westeinde * Adriaan Nagelkerke * Pieter Vette en fam. 

Vette-Boonman * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. 

* lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-Priem * 

Jeroen Vette en Jozina Rijk * ov. ouders van ’t Westeinde-de 

Baar * Deken de Zwager * Wilhelmina Corstiaanse. 

OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 24 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. 

ZIEKENBEZOEKGROEP 

 Geef uw verzoek door via de contactpersoon van 

deze werkgroep. 

februari: Ria Knuit- v.d. Molen, tel. 351783 
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Oliebollenaktie. 
Evenals vorig jaar wordt er dus 
weer gebakken voor onze kerk. 
Vele kleintjes maken immers 
een grote. De oliebollen kunnen 
dit weekend alvast besteld 

worden. Achter in de kerk liggen bestelformulieren. 
Dat is voor ons het gemakkelijkst i.v.m. inkopen van ingrediënten. 
Maar we hopen op een flinke opbrengst dus iedereen die komt op 
zondag 1 maart stellen we niet teleur en zorgen we voor iets 
lekkers bij de koffie. Geef het ook door aan al uw bekenden op           
‘s-Heerenhoek. 
( contactadres: Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875) 
 

Kerksnuffel: 
De dames van kerksnuffel staan begin april weer met hun 
kaartverkoop in de kerk. Ook deze opbrengst gaat volledig naar 
het onderhoud van ons kerkgebouw.  
 

Terugkomviering voor doopouders 
+ dopeling 
Op zondag 8 maart willen we 
ouders/verzorgers, familieleden en hun 
dopeling (periode 2013-2014) uitnodigen 
voor een speciale bijeenkomt in onze 
kerk. 
Alle betrokkenen krijgen hiervoor een 
speciale uitnodiging. 
Aanvang: 10.30 uur; voorganger is pastor 
Jeanine Heezemans. 
 

 
 


