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De Doop van de Heer is de naam van het feest dat 
op de zondag na Driekoningen wordt gevierd, als 
afsluiting van de kersttijd. 
Het was Johannes de Doper, die deze doop 
toediende, - weliswaar na enige aarzeling, want in 
feite achtte hij zich daartoe niet waardig. Na de 
doop, zo lezen we in het evangelie van Lucas 
[hoofdstuk 3], was Jezus in gebed verzonken. 
Toen ging de hemel open en daalde de heilige Geest 
in de gedaante van een duif over Hem neer. Vanuit 

de hemel klonk een stem:’Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik 
mijn behagen gesteld.’ 
Deze doop in de Jordaan was de aanloop van Jezus officiële optreden, 
want kort daarna koos hij twaalf apostelen uit en begon Hij, al predikend 
en weldoende, rond te trekken door Israël. 
Tijdens de Eucharistieviering op deze dag wordt de schuldbelijdenis 
gewoonlijk vervangen door een besprenkeling van de gelovigen met 
wijwater, als herinnering aan het doopsel. 
 
 
 

 
 

       

  
  

       
 

 
                                                                           
    
 

 

 

 

 

 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden: 
08 december: Adriaan Goense 
02 januari: Leonardus (Leen) van Gessel,  
05 januari: Dies Verdonk, (87 jaar)  hij woonde de laatste periode 
in het verpleeghuis te Nieuw en Sint Joosland. Crematie was op 
10 januari 
05 januari: Cornelis Jozef Adrianus (Kees) de Jonge, zoon van L. 
de Jonge en C. de Jonge-Vermue, 32 jaar oud, Werrilaan 42. 
Cees is op vrijdag 11 januari na een gezongen uitvaartdienst 
begraven op ons kerkhof. 
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Zondag 13 januari 2013: Doop van de Heer 
Afsluiting van de kersttijd; liturgische kleur: wit 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het herenkoor. 
         Misintenties: 
 Stien Kroon * Jrgt. Laurentius Priem* Pieternella  Johanna  

Verdonk-van ’t Westende * Hubrecht Smits-Magdalena de 
Jonge en ov. fam. * Gerrit Capello * ov. fam. Vermue-Priem 
*Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. 

 
Zaterdag 19 januari: geen viering in onze kerk, vanwege de 

oecumenische dienst op zondag. (misintenties voor deze 
dag schuiven door naar 26 januari) 

 
Zondag 20 januari: 2e zondag door het jaar 
9.00 uur: oecumenische dienst met voorganger dominee Marjo  

Wisse en pastor Harrie Buijssen, met zang van het 
dameskoor. Deze dienst is een samenwerking tussen de 
PKN-Catharinakerk Borssele en onze parochiekern.  

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

Cornelia Rijk * Johanna en Maria Martens en fam. * 
Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë 
en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * H. Anthonius * Jrgt. Jo Vermue-
Remijn. 
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Zaterdag 26 januari:  
19.00 uur: Kieltjesmis, voorganger is pater Paul; zang Esperanto 

en gast-kinderkoor Young Spirit Heinkenszand. 
Misintenties: 
 Laurentius Remijn * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlimnck 

en fam. * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Wim Boonman 
* Daan Boonman en ov. fam. * Pau en Julia Polfliet-Viskens 
* Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * 
Betje,Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Connie Limonard. 

 
Zondag 27 januari: terugkomviering ouders en dopelingen 2011-

2012; 3e zondag door het jaar. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Missicanto. 
Misintenties: 
 Stien Kroon * Adriaan Westdorp-Johanna Westdorp-

Janse,kleinzoon Roel ,ov.ouders en broer Joost * Maria en 
Johanna Martens en fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina 
Rijk * de meest verlaren zielen * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge. 

 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 15  januari 2013  voor de volgende  editie 

doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de 
mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 

Graag op enveloppe vermelden: misintenties. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 
in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Het 
aantal meldingen is zeer beperkt, terwijl de dames van deze 
groep u zo graag van dienst willen zijn. 

* januari: Ria Knuit: tel. 351783. 
 
Pater Damiaanparochie 
 

Op maandag 14 januari komen de leden van het nieuwe 
parochiebestuur voor het eerst bijeen in het pastoraal 
centrum van Goes. Uiteraard wordt dan ook aandacht 
besteed aan de publicaties die afgelopen week in de PZC 
verschenen. 

Het is van groot belang te weten dat er de komende periode 
niets verandert inzake het functioneren van pater Paul. Hij 
blijft voorlopig deel uitmaken van het pastoresteam en zal 
ook alle geplande diensten en taken gewoon blijven 
vervullen. 

Het parochiebestuur zal op gepaste wijze via Parochienieuws nr. 
10 dat op donderdag 24 januari verschijnt, antwoord geven 
op vragen die wellicht bij u leven. 

 
Parochiekern H. Willibrordus ’s-Heerenhoek/ Willibrorduszaal 
Deze nieuwe commissie komt voor het eerst in de nieuwe 

samenstelling bijeen op dinsdag 15 november om 20.15 uur.  
In een samenkomst om 19.30 uur met leden van de 

kindernevendienst zullen afgevaardigden van deze 
commissie praten over het voortbestaan en welbevinden 
van deze werkgroep. 


