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Vertrek pater Paul en gevolgen… 
Per 1 juni heeft pater Paul Vanluffelen het ambt van 
priester aanvaard in de Interparochiële vereniging 
Oudenbosch.  Binnen afzienbare tijd zal hij de 
pastorie verlaten en zullen wij als parochiecommissie het 
toezicht en onderhoud volledig over moeten nemen. 
Hulp in de huishouding Plonie Paree-Oosthoek heeft ook via het 
parochiebestuur van Pater Damiaan haar ontslag gekregen per 
die datum. 
Onze vrijwilliger Bertus Boonman heeft aangegeven te willen 
stoppen met het onderhouden van de pastorietuin. Mede door 
zijn gezondheid heeft hij dit besluit moeten nemen. Wij danken 
Bertus en zijn vrouw Gretha voor al die jaren trouwe en 
punctuele inzet. 
De tuin zal wel onderhouden moeten worden, om te 
voorkomen dat deze oase van rust verandert in een oerwoud.  
Kunt of wilt u ons helpen met het onderhouden (met name gras 
maaien) van deze prachtige tuin, dan horen we dat graag. 
Inlichtingen: Rosa Croes (354216) of Wim Hoogesteger (351875) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
 
Overleden:  
11 mei: Lucas Karman. 
14 mei: Mina ( Jacomina)Capello. 
17 mei: Kees Geus.  
Extra collectes:  
02 juni: Diaconie 
22/23 juni: Caritas 
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Zondag 2 juni: Sacramentszondag/ 9e zondag door het jaar. 
Zondag van de Diaconie zie voor meer informatie verderop in dit blad 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger Tom Brooijmans en 
zang van het dameskoor. Na afloop koffiehoek achter in de 
kerk, of – bij goed weer- in de tuin van de pastorie. 
Liturgische kleur: wit.  Thema: Welkom zijn… 

Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * Kees Ars  * Marinus 

Boonman en Cornelia Vermue * levende leden Gedurige 
Aanbidding * Fonds Willemse * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Bas en An Balleur * Connie Limonard * Jrgt. 
Arjaan de Jonge en ov. fam. * Jrgt. Jan Paree* * ov. ouders 
Rentmeester-Martens. 

 
Vrijdag 7 juni: Heilig Hart van Jezus 
Zij die thuis de heilige communie wensen te ontvangen, moeten 

contact opnemen met mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 
351875. 

 
Zaterdag 8 juni: Onbevlekt Hart van Maria 
9.30 – 13.00 uur: kerkreservering vanwege repetitie christelijk 

mannenkoor ‘Omnis Cantare’. 
 
14.00/16.30 uur: regionale bijeenkomst communicanten 

vicariaat Middelburg in Dishoek, met aansluitend om 16.30 
uur korte viering met voorganger vicaris Paul Verbeek. Alle 
betrokken ouders en communicanten hebben een 
uitnodiging ontvangen.  
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Zondag 9 juni: 10e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor.  
 Liturgische kleur: groen.  
 Thema: Levengevende aanwezigheid. 
 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * Lau de Vos * 

Jan Boonman-Adriana Remijn en ov.fam. * Adriaan Goense-
Elena Ars en ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia 
Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck 
en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. 
Vermue-Priem * Jan van den Dries-Margaretha Vermue en 
ov. fam. * fam. van ’t Westende-van Eijkeren en ov. fam. * 
Piet Verbart. 

 
Vanaf 14.00 uur: Sacramentsprocessie in Kwadendamme. Meer 
informatie via Parochienieuws juni-nummer. 
 
Vrijdag 14 juni: Heilige Lidwina 
19.00 uur: vormselviering,waarin alle jongeren uit de Pater 

Damiaan-parochie ,die de voorbereiding hebben gevolgd, 
worden gevormd door voormalig vicaris-generaal Vincent 
Schoenmakers; zang van Missicanto en Con Dios. 

  
Zaterdag 15 juni: 
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en 

zang van het Tjoedakoor. 
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Misintenties:  
 Pieter  Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Mari 

Franse * Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en 
Corrie * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Laurus 
Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge, zoon Joop en 
schoondochters Catrien en Agnes. 

 
Zondag 16 juni: elfde zondag door het jaar/ Vaderdag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul 

Verbeek en samenzang.  
 Thema: vrede vinden en ontvangen. 
 Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Jobina de Jonge-Vette * Adriaan Goense * 

Cornelia Rijk * Maria en Johanna Martens en fam. *  ov. 
ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Cornelis Vermuë en 
Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue – Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Jacobus Hoondert * fam. Vette-
Boonman * Jaap Vermue * Johannes Smits en ov. fam. * 
Tilly Vermue-Joossen. 

 
 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 4 juni 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? Een klein gebaar of 
bezoek wordt erg op prijs gesteld 
door velen. 

* juni: Ria Knuit, tel. 351783.  
   

Zondag van de diaconie: 
 

In dit weekend vindt in 
het bisdom Breda de 
Zondag voor diaconie 
plaats.  
Dit jaar luidt het thema 
van de zondag van de 
diaconie:  “Brood om 
van te leven’’.  
De letterlijke betekenis 
van diaconie is het zich 
dienstbaar opstellen of  
hulp bieden aan allen 
die dit nodig hebben. 

Dienstbaarheid is tevens  een belangrijke waarde van de mens.  
Dienstbaarheid is wat ons betreft de motivatie om iets voor 
anderen te kunnen en te willen betekenen. Om verschil te 
maken en er toe te doen. Dienstbaar zijn wil zeggen dat je je 
onderscheidt in positieve zin. Dienstbaar zijn is als het ware het 
tegengif voor onverschilligheid. Met dienstbaarheid maakt u 
ècht verschil. 

http://www.edenhof.nl/images/diaconie.jpg
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De Caritascollecte is in dit weekend met speciale aandacht voor 
de Diaconie in ons bisdom bestemd voor het 
ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom  ten 
dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap en 
ook ten dienste van de Caritasbesturen.  
 
De Caritas 's-Heerenhoek  zal zich voor de medemens blijven 
inzetten binnen de, weliswaar beperkte, mogelijkheden die we 
hebben, maar toch!  
Wij danken u hartelijk voor uw gave op deze Zondag van de 
Diaconie. 
 

Jaarmarkt ’s-Heerenhoek: 9 juni vanaf 11 uur. 
Traditiegetrouw vindt op de tweede zondag van juni de 

jaarmarkt plaats rond onze kerk. 
De dames van de Kerksnuffel 
hebben de afgelopen weken 
weer talrijke spullen mogen 
ontvangen voor de verkoop. Ook 
komende zaterdag 8 juni, kunt u 
nog spullen afgeven bij de nieuwe 
loods van de gebroeders Rijk, ’s-

Heerenhoeksedijk. Wilt u meer weten of iets melden? Bel 
gerust Corrie Hoondert-Paree, tel. 351489. 

Op de jaarmarkt staan de dames weer klaar om zoveel mogelijk 
spullen een nieuwe gebruikerskans te gunnen. Een bezoek 
aan de snuffeltent wordt erg gewaardeerd. 

 
 

http://www.activiteitenvreeswijk.nl/wp-content/uploads/2012/09/Jaarmarkt-2012-016.jpg
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Actie kerkpilaar 
 Onze oproep om een kerkpilaar te adopteren en zo mede 

zorg te dragen voor noodzakelijk onderhoud 
(vochtbestrijding) heeft al snel resultaat opgeleverd. De 
dames van de Kerksnuffel hebben nu al voldoende gelden 
opgehaald om twee pilaren mee te sponsoren. Wie volgt? 

 
Kerkdeur open/dicht? 

Op verzoek van oudere kerkgangers zullen 
we de komende periode de zware 
kerkdeur open zetten, zodat kerkgangers 
makkelijker onze kerk kunnen betreden. 
Helpt u ons door de kerkdeur niet te 
sluiten als u binnen bent? 
 
Bij voorbaat dank namens alle kerkgangers, 
die erom verzocht hebben. 

 
Activiteitenrooster 
 
Dinsdag 4 juni: parochiekerncommissie-overleg 20 uur 
Zaterdag 8 juni: 9.30- 13.00 uur kerkreservering vanwege 

repetitie. 
Dinsdag 11 juni: 16.15 uur- 17.30 uur: generale repetitie 

vormelingen pater Damiaan met vicaris-generaal Vincent 
Schoenmakers 

Vrijdag 21 juni: terugkomavond vormelingen pater Damiaan. 
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Het Onbevlekt Hart van 

Maria, oorspronkelijk 
het Heilig Hart van 
Maria, is een 
devotionele naam die 
door sommige rooms-
katholieken en 
anglicanen wordt 
gebruikt om te 
verwijzen naar het 
fysieke hart van Maria 
als symbool voor haar 
innerlijke leven: haar 
vreugde en droefheid, 
haar deugden en 
verborgen 
volmaaktheden en haar liefde. Het feest van het Onbevlekt 
Hart van Maria werd door Paus Pius XII in 1942 ingesteld 
voor de gehele Kerk, bij gelegenheid van de 25e verjaardag 
van de verschijningen te Fátima. Voordien werd het feest 
hier en daar reeds lokaal gevierd. Deze vrije gedachtenis 
werd op 22 augustus gevierd, maar werd na de hervorming 
van de liturgiekalender op het einde van de 20e eeuw 
verschoven naar een datum die dichter ligt bij de viering 
van het Heilig Hart van Jezus: op de zaterdag na het 
Hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus wordt nu 
het feest van het Onbevlekt Hart van Maria gevierd. Dit jaar 
op 8 juni 2013.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anglicanen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_XII
http://nl.wikipedia.org/wiki/1942
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_van_F%C3%A1tima
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedachtenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest_van_het_Heilig_Hart

