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LIEF EN LEED:  

 Overleden: 

16 januari: Adriaan (Adrie) van den Dries. 

24 februari: Piet (Petrus Hendrikus) Menheere, (89) echtgenoot van 

Sien Menheere-Traas, verblijvende in Theresiahof/Theresiaplein 31. De 
uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 1 maart om 13.30 uur, waarna crematie 
in besloten kring te Middelburg. 

BIJZONDERE COLLECTES:  

6 maart: Vastenaktie collecte; de vastenaktietrommel 

staat weer achter in de kerk voor uw eigen bijdrage via het 
zgn. vastenzakje, dat als bijlage in het nieuwe nummer van 
Parochienieuws zit.. 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

Zaterdag 27 februari:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger 

pastor Tom Brooijmans en zang van 
Missicanto. Liturgische kleur: paars.  

Misintenties: 
 Jobina Vette en ov. fam. * Betje , Pieter en 

Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden 
Gedurige aanbidding * Johannes Vermue en 
Catharina Almekinders Cornelis de Jonge-
Cornelia Vette en ov. fam. * Gilles Voet ov. 
ouders en fam. * Adriaan van den Dries * ov. 
fam. Remijn-Huige. 

Zondag 28 februari: 3e zondag van de Veertigdagentijd:  Oculi         
(in het oog houden); liturgische kleur: paars. 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger diaken 

Egbert Bornhijm en zang van het dameskoor.  
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Misintenties: 
 Martien Vermue * Jan Stokx * Laurentius Geus * Pier van ’t Westeinde 

* Laurentius Boonman – Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * de meest 
verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jacobus Boonman 
en Johanna Rijk.  

Dinsdag 1 maart 
13.30 uur: uitvaartdienst Petrus Hendrikus Menheere, waarna crematie te 

Middelburg. Voorganger is pastor Wiel Hacking. 

19.00 uur: overleg kerkhofwerkgroep met parochiekerncommissie - 

afvaardiging leden. 
20.15 uur: parochiekerncommissie-overleg in Willibrorduszaal. 
 
Woensdag 2 maart: 
10.00 uur: overleg ‘geestelijke verzorging’ onder leiding van diaken Egbert 

Bornhijm in Willibrorduszaal. 

19.30 uur: overleg ouders/begeleiders communieproject in 

Willibrorduszaal, onder leiding van pastor Jeanine Heezemans. 
           Missicanto oefent samen met koren Lewedorp/Heinkenszand in 

Blasiuskerk Heinkenszand (Jesus Christ Superstar). 
 

Vrijdag 4 maart: eerste vrijdag van de maand 
Communiebezoek/ viering Theresiahof.  Wilt u deelnemen of wenst u 

bezoek aan huis? Neem contact op met mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, 
tel. 351875. 

 

Zondag 6 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd/ Halfvasten: 
                                 Laetare (verheugen) 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: roze/paars. 
Na afloop: koffiehoek, achter in de kerk. 

Misintenties: 
 Marinus Rijk * Frans Pieters * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An 

Balleur * Lauran de Winter en ov. fam. * Matty Pover-Smulder en ov. 
fam.* Adriaan Nagelkerke en ov. fam. * Krijn de Jonge. 
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10.30- 12.00 uur: eerste bijeenkomst a.s. communicanten in 

Willibrorduszaal. We starten met 7 kinderen dit jaar. Later hierover 
meer. 

Zondag 13 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd: Judica                       
(verschaf mij recht); liturgische kleur: paars. 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van het herenkoor. 

 Misintenties: 

 Jrgt. Jan Stokx * Pieter Vette en fam. Vette-Boonman * Frans Courtin 
en Johanna Pieterse * levende Leden Gedurige Aanbidding * fam. 
Vermue-Priem * Jeroen Vette en Jozina Rijk * Marinus van Stee en 
Johanna Almekinders * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse * ov. ouders van ’t Westeinde-de Baar. 

ZIEKENBEZOEKGROEP:   
 Mensen die langere tijd ziek of verzwakt zijn en aandacht 

verdienen, willen we graag een bezoekje brengen en hen 
aandacht schenken.  

 Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze 
werkgroep: 

 maart:Nel de Winter-Roks, tel. 351852 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 1 maart 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.  

 

Vastenactie 
Ook dit jaar doet de Don Bosco, in samenwerking met de plaatselijke Caritas, 
weer mee aan de vastenactie. Alle leerlingen van de hele school gaan de 
komende periode geld inzamelen. De opbrengst gaat deze keer naar 
Oeganda naar het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, 
achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. 
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Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van 
het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van 
campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen. 
Onze projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met 
extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de 
mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen 
van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat 
productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun 
producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. 
Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud 
voorzien. Het campagneproject richt zich op een aantal gemeenschappen in 
Katakwi, een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op gang moet 
komen. 
 

Ook de kinderen van groep 1 en 2 gaan hun steentje 
bijdragen voor de vastenactie. Na het succes van vorig 
jaar, willen we ook dit jaar weer lege statiegeldflessen 
gaan inzamelen. 

Vanaf woensdag 9 maart komen er in de kleuterhal dozen te staan waar de 
lege flessen in gedaan kunnen worden. Veel succes allemaal met het 
inzamelen. 

 
Met groep 3, 4, 5 en 6 hebben we 
gekozen voor de verkoop van violen. 
De kinderen gaan met een bestellijst 
op pad in hun buurt. Als alle 
bestellijsten weer binnen zijn op 4 
maart, kunnen we een bestelling 
plaatsen bij Welkoop in ''s-
Heerenhoek. Welkoop sponsort ons 
in deze, hier zijn we erg blij mee. 16 
maart kunnen de bestelde violen 
opgehaald en betaald worden bij de 

hoofdingang van de Don Boscoschool. 
 
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op hun eigen manier proberen om geld 
in te zamelen voor Oeganda. U hoort hier binnenkort nog meer over.  
 


