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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
25 januari: Johanna (Jo) Anthonia Jozina van Gessel-Rijk. 
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

01 maart: start Vastenactie  u krijgt het vastenzakje via Parochienieuws dat op 

donderdag 2 maart verschijnt. 

05 maart: Caritas vastenactie informatie volgt later 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

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 
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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. 

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  

Diverse activiteiten rond onze kerk…. 

 
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* Pier van ’t 
Westeinde. 

zondag 26 februari: 8e zondag door het jaar:  geen 

viering in onze kerk! 
13.30 uur: grote carnavalsoptocht door ons dorp/rond de kerk… 
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 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.  

Start vastenactie 

 
Vrijdag 3 maart: Eerste vrijdag van de maand 
Communiebezoek/ bijeenkomst in Theresiahof:  wilt u bezoek aan huis? 

Neem dan contact met mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875. 
 

zondag 5 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
09.00 uur: viering van Woord en Communie met 

voorganger pastor Wiel Hacking en zang van het 
dameskoor. 

Koffiehoek, achter in de kerk, aansluitend na viering. 

Misintenties:  
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Miny Spelier-de 
Jonge * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur 
* Martien van Eijkeren-Maria Remijn en fam. * Jeroen 
Vette-Jozina Rijk en Pieter Vette * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Adriaan Nagelkerke en ov. fam. * Lauran de 
Winter en ov. fam. * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus. 

dinsdag 7 maart: HH. Perpetua en Felicitas  
Perpetua en Felicitas zijn twee martelaressen die omwille van hun geloof ter dood 
gebracht werden op 7 maart 203, in de arena van Carthago. De betekenis van hun 
samengevoegde namen is: 'eeuwig (perpetua) geluk(felicitas)'. 

20.00 uur: vergadering parochiekerncommissie Willibrorduszaal. 
 

donderdag 9 maart: H. Francisca Romana 
De heilige mystica Francisca Romana (1384-1440) leefde in Rome, waar zij bekendstond 
om haar liefdewerk voor de armen en haar bovennatuurlijke gaven. 

Francisca (Italiaans: Francesca) werd in 1384 geboren in Rome als telg van het adellijk 
geslacht Bussa de’Buxis de’Leoni. Haar jeugd bracht ze door in een paleis nabij 
Trastevere. In 1395 huwde Francisca op 11-jarige leeftijd met Lorenzo de Ponziani, wie zij 
zes kinderen kreeg. Na zijn dood in 1436 trok zij zich terug in Tor de’ Specchi, gelegen bij 
het Capitaal in Rome. Daar nam Francisca de leiding over van de door haar in 1425 
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gestichte kloosterlijke vereniging van Oblaten van Sint-Benedictus (Compagnia delle 
Oblate del Monastero Olivetano di Santa Maria Nuova). 

Francisca, die haar leven aan de naastenliefde wijdde, was begiftigd 
met mystieke gaven. Zij zou verschijningen hebben gehad van haar 
engelbewaarder. Ook werd van haar verteld dat ze in een visioen de 
Heilige Maagd en het Kind Jezus had gezien. 

Zij stierf op 9 maart 1440. Haar lichaam werd begraven in de Sancta 
Maria Nova op het Forum Romanum, waar al snel na haar dood een 
cultus op gang kwam, die in 1460 officieel werd erkend. Later werd 
deze kerk uit de negende eeuw naar haar vernoemd. 

Paus Paulus V verklaarde haar heilig op 9 mei 1608 en wees de 9de 
maart aan als de dag van haar liturgische gedachtenis 

19.30 uur: 2e ouderavond  voor ouders/verzorgers 
communicanten  in Don Boscoschool; bestemd voor a.s communicanten uit 
Lewedorp, Ovezande en ’s-Heerenhoek. Pastoor Van Hees zal een inleiding 
houden over eucharistie. 
 

Zondag 12 maart: 2e zondag in de Veertigdagentijd 
10.45 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: paars. 
 
OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 21 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 
Kent u iemand die we mogen verrassen met een 

ziekenbezoek? Neem gerust contact op. 
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