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LIEF EN LEED 

Overleden: 

01 januari:  Elsa Maria Uitterhoeve-Roels. 

02 januari: Margot Baaijens. 

03 januari: Adriaan Johannes Engelbert. 

10 januari: Martien Vermue. 

BIJZONDERE COLLECTES 

31 januari: tijdens Kieltjesmis: onderhoud kerk. 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN  

Zondag 25 januari: Derde zondag door het jaar  

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en samenzang. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  

 Jan Stokx * Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * 

Betje,Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige 

aanbidding * Mina Stokx-Capello * Gretha Schrieks-

Rentmeester * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Bastiaan de 

Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * 

Magdalena Vermue en ov. fam. * ov.fam. Hubrecht  Vermuë-

de Winter * Adriaan Hoondert.  

 

Vrijdag 30 januari:  

21.00 uur: Ouwoeravond in Oriëntexpress. 

 

Zaterdag 31 januari: vanaf 11.00 uur collecte in het dorp door 

Stichting ’de Koenkelpot’. 
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Zaterdag 31 januari: Kieltjesmis 19.00 uur: 

eucharistieviering met voorganger pastoor Fons 

van Hees met medewerking van Esperanto & 

Missicanto en muzikale ondersteuning van blaaskapel ‘de 

Koenkelpot’. Na afloop: koffiehoek in ‘de Jeugdhoeve’.  
Misintenties:  

 Mina Stokx-Capello * Laurentius Geus * Leen van Gessel * 

Cornelia Boonman-van´t Westende * Krijn de Jonge * Gilles 

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

ov. fam. 

 

Zondag 1 februari: vierde zondag door het jaar 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor. 

Na afloop: koffiehoek. 

Misintenties:  

 Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * 

Marian de Jonge-de Jonge * Jozina van ´t Westeinde * 

Marinus rijk * Dina Rijk – Raas en fam. Sjaak van Eijkeren * Jan 

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

Johanna Pieterse * Bas en An Balleur * Lauran de Winter en 

ov. fam. * Anthonia Vermue e ov. fam. * Frans en Ko Martens. 

 

Zondag 8 februari: vijfde zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
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Misintenties:  

 Cornelis de Winter * Marian de Jonge-de Jonge * ov. ouders 

Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis 

verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * echtpaar de Jonge-Rijk 

en dochter Jo * ov. Leden V.O.K. * ov. fam. Vermue-Priem * 

Laurentius Rijk en Maria Menheere * Nicolaas Boonman en 

Elisabeth de Jonge * Jan van den Dries-Margaretha Vermue 

en ov. fam. 

 

OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 27 januari 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. 

Januari: Ria Remijn, De Winterstraat 12, tel. 

0113-404386 

 

 

ZATERDAGAVONDVIERING 

Normaliter is er elke vierde zaterdagavond van de maand een 

zaterdagavondviering; vanwege de Kieltjesmis schuift deze 

extra dienst een weekje op. 
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EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING  

 

Elk jaar starten we 

(in de vastentijd) het 

communieproject 

op. Sinds vorig jaar 

hebben we een 

nieuwe projectmap “ 

Blijf dit doen”. De rol 

en medewerking van 

ouders en 

belangstellende 

vrijwilligers aan dit 

project is bijzonder 

belangrijk. Gelukkig 

hebben we enkele 

vrijwilligers 

gevonden om deze 

voorbereiding 

mogelijk te maken.  

BLIJF DIT DOEN krijgt zo wel een heel bijzondere betekenis, 

want als er geen helpers zijn , is het moeilijk om deze aanpak 

vol te houden. 

De deelname aan dit project/deze voorbereiding staat nog open 

tot eind januari 2015. Kinderen vanaf groep 4 op de 

basisschool , die hun eerste communie willen doen, kunnen 

zich via Don Boscoschool of secretariaat parochiekern 

opgeven.  Zie hiervoor adressen en telefoonnummers 

onderaan dit blad. 


