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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
07 januari: Johannes Adriaan (Jan) de Jonge. 
25 januari: Johanna (Jo) Anthonia Jozina van Gessel-Rijk. 
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

 
11 februari: extra collecte ten bate van schilderwerk interieur kerk 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zaterdag 11 februari: zaterdag in week 5 door het jaar 

Werelddag voor de zieken 

19.00 uur: Kieltjesmis met voorganger pastor Jeanine 

Heezemans; zang van Esperanto en Missicanto en muziek van de 
blaaskapel ‘de Koenkelpot’ 

Misintenties:  

Frans Pieters * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. 
kinderen * ov. Leden van V.O.K. * ov. fam. Vermue-Priem * 
echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Krijn de Jonge *Jrgt. Wim Boonman.         

Na afloop: koffiedrinken in de Jeugdhoeve. 

23.00 uur: bouwersbal in ‘de Geveltjes’. 

Let op: zondag 12 februari is er dan GEEN viering in onze kerk! 

Zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar. 
Geen viering in onze kerk; wel in Heinkenszand (9.00 uur) Ovezande (9.30 uur) en Goes of 

Kwadendamme (11.00 uur).  

 
Dinsdag 14 februari: HH. Cyrillus en Methodius  

Cyrillus en Methodius waren, in de 9e eeuw, twee christelijke 
monniken, broers uit Thessaloniki, die zich in Zuidoost-Europa 
hebben ingezet voor de verspreiding van het christelijk geloof en 
die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Europa. 
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 Zaterdag 18 februari:  
13.00 uur: ouderenmiddag in de Jeugdhoeve, georganiseerd door de 

carnavalsstichting. 

 

Zondag 19 februari: 7e zondag door het jaar 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het herenkoor; liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 

Miny Spelier-de Jonge * Adrie van den Dries * Martien Vermue * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk *  fam. C. Boonman-van Stee en 
Verdonk * Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Tilly 
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë- van Stee * 
Jrgt. Johannes Smits en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam. * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Jrgt. Marian de 
Jonge-de Jonge * Jaap Vermue * Frans Pieters * Jan van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * Piet de Jonge * Jrgt. Janus Raas-
Francina Traas en dochter Plonie * Arjaan de Jonge * Lau de Vos en ov. 
fam. 

Dinsdag 21 februari: H. Petrus Damiani   
(Ravenna, 20 februari 1007 - Faenza, 22/23 
februari 1072) was een Italiaans kerkhervormer 
en theoloog). Hij trad in 1035 in het klooster van 
de camaldulenzers te Fonte Avellana. Daar bekleedde 
hij vanaf 1043 de functie van prior. Dit klooster werd 
gesticht door Romualdus en zou in 1325 tot abdij 
verheven worden. Damiani werd sterk beïnvloed door 
Romualdus en zou later ook diens biografie schrijven 
(Vita beati Romualdi). In 1057 werd hij kardinaal-
bisschop van Ostia en handelde op die manier ook 
dikwijls namens de Curie. Zo heeft hij als afgezant van 
de paus rond 1063 het klooster van Cluny bezocht. 
Daarbij vond hij dat de regels te streng en te strikt 
waren. De openlijke ruimtes vond hij daar wel waardig 
door hun eenvoud en ernst, wat op zijn minst 
opvallend is, omdat Cluny er juist om bekendstaat 
zoveel pracht en praal te hebben vertoond. In 1063 
keerde hij terug naar Fonte Avellana. 

Damiani was een onvermoeibaar bestrijder van 
kerkelijke misstanden, zoal handel in geestelijke 
zaken en het vasthouden aan het celibatair leven van priesters. 
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Woensdag 22 februari: Sint Petrus’ Stoel 
Dit feest werd, reeds vóór de vierde eeuw, gevierd om aan te geven, dat Petrus zijn zetel 
te Rome had gevestigd. In de oudste kalenders treft men het aan onder de naam 'Natale 
Petri de Cathedra' en met de aanduiding dat het gevierd werd op 22 februari. Met het 
feest van vandaag wilde men vanaf het begin de eenheid van de Kerk tot uitdrukking 

brengen; de Kerk die haar fundament vindt in Petrus en zijn opvolgers 
op de stoel van Rome. 
 

Donderdag 23 februari: H. Polycarpus  
Polycarpus van Smyrna  (ca. 69 - Smyrna, ca. 156) was bisschop van 
Smyrna, het huidige Izmir in Turkije. Hij stierf als martelaar. Hij behoort 
tot de apostolische vaders, mensen die leerlingen waren geweest van 
de apostelen. Over zijn levensloop is 
weinig bekend.  

 
Vrijdag 24 februari: start 
carnavalsweekend in Paerehat  

 
Zaterdag 25 februari:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger 

pastor Harrie Buijssen en zang van het dameskoor.                                                    
           Liturgische kleur: groen. 

Misintenties: 
Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Jobina Vette en ov. 
fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding *  de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en 
ov.fam. * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge. 

 
Zondag 26 februari: 8e zondag door het jaar:  geen viering in onze kerk! 
  
Woensdag 1 maart: Aswoensdag, begin van de 

veertigdagentijd 
19.00 uur: viering van Woord en Communie met 

voorganger pastor Jeanine Heezemans en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 

Aansluitend: uitreiken van askruisje.  
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OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 14 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:    
februari: Cathy Dingemanse                                                      
Deken Tomaslaan 26, tel. 352029. 
maart: Annelies van Craenenbroeck 
Burgemeester Van Horsighstraat 41, tel. 351364 
 

GOED UIT DE VERF KOMEN? 
 
Als je op visite gaat naar een ander, wil je aan de ene 

kant zijn zoals je bent, maar je wilt ook goed voor de dag komen. Dat 
voorkomt vragen en opmerkingen over je gezondheid, je levensstijl of 
je financiële situatie. 

Bij een kerkgebouw is dat 
ongeveer hetzelfde: we willen 
ons 142-jarige gebouw er zo 
goed mogelijk uit laten zien: zo 
weinig mogelijk bouwrimpels 
(scheuren, afbladderende verf 
of vochtschade) en vooral 
schoon (dankzij onze dames van 
de onderhoudsgroep). Ieder 
draagt zijn of haar steentje bij: 
de een letterlijk (kerkhofwerk), 

de ander via bloemsierkunst, zang, tekstgroep, muziek, administratie 
of ander vrijwilligerswerk. 

Er blijven genoeg taken over om mee te doen; daar is geen actie als NL.doet 
voor nodig.  

Wilt u meewerken of uw eigen steentje bijdragen? Bel of mail gerust. We 
hebben echt tijd en aandacht voor uw vraag. 
Zie onderaan dit blad voor adressen en telefoonnummers 
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