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Zondag van de 
diaconie 
Elk jaar op of rond 1 
juni houden we in ons 
bisdom de Zondag 
voor de Diaconie. Op 
deze dag is er 
bijzondere aandacht 
voor Diaconie. Het is 
de zondag tussen het 

feest van de Hemelvaart des Heren en het feest van Pinksteren.  
 
De opbrengst van de collecte is op deze zondag bestemd voor 
de activiteiten, die het bisdom onderneemt op diaconaal terrein. 
  
Meer specifiek zal de opbrengst dit jaar bestemd zijn voor 
diegenen, die deel willen nemen aan de bedevaart naar Polen 
(18-25 oktober), maar voor wie de totale reiskosten een 
bezwaar vormen. Op deze wijze kan het ook mogelijk worden 
voor mensen met een krappe beurs om zich in te voegen in het 
gebed van vele andere pelgrims naar Polen als bron en kracht 
voor hun leven. 
 
Namens de Caritas ’s Heerenhoek hartelijk dank! 
 
Collecterooster: 
1 juni: Zondag van de diaconie. 
8 juni:  Pinksteractie: week van de Nederlandse Missionaris  
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Lief en leed: 
Doopviering:  
zondag 1 juni: 12.00 uur  Menno van Zunderen, zoon van 
Leon van Zunderen en Agata Milczarek, Dregmansstraat 26. 
Overleden:  
16 mei: Veerle Karman 
26 mei:  Laurentius (Lau) Geus, 92 jaar, echtgenoot van 
Maria Valerie Virginia Bordui, tot voor kort woonachtig op 
Molendijk 17. De uitvaartdienst en graflegging vonden 
plaats op vrijdag 30 mei. 

 

Zondag 1 juni: zevende zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * lev. 

Leden Gedurige Aanbidding * Fonds Willemse * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. 
* Bas en An Balleur * ov. fam. J. Remijn van den Dries * Lauran de 

Winter en ov. fam. * Jrgt. Arjaan de Jonge en ov. fam. Na afloop 
koffiehoek. 

12.00 uur: doopviering Menno van Zunderen met doopheer 
pastoor Fons van Hees. 

 
Maandag 2 juni:  
19.30 uur: overleg parochiebestuur & adviesraad in 

Willibrorduszaal ‘s-Heerenhoek 
 
Donderdag 5 juni: H. Bonifatius 
Geen viering in onze kerk. 
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Vrijdag 6 juni: eerste vrijdag van de maand/communiebezoek 
Afspraken lopen via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs: tel. 351875. 
 
Zaterdag 7 juni:  
11.00 – 12.00 uur: inleveren kerksnuffelspullen:  Gebr. Rijk 

nieuwe schuur ’s-Heerenhoeksedijk. 
 
Zondag 8 juni: hoogfeest van 
Pinksteren  
9.00 uur: eucharistieviering met 
voorganger pastor Tom Brooijmans 
en zang van het dameskoor. 
Liturgische kleur: rood. 
 

Misintenties: 
 Franciscus Stokx * oud. van ’t Westende-van Eijkeren en ov. fam. * 

Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders  * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Marinus Boonman en 
Cornelia Vermue * Tilly Vermue-Joossen * ov. fam. Vermue-Priem * 
Conny Limonard * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. 
fam. * Kees Geus en ov. fam. * Kees de Jonge * Leen van Gessel. 

 
Vrijdag 13 juni: H. Antonius van Padua. 
19. 00 uur: regionale vormselviering in Heinkenszand (vicaris 

Verbeek) en Goes ( bisschop Liesen). Onze parochiekern 
heeft dit jaar geen vormelingen. 

 
Zaterdag 14 juni: H. Lidwina 
11.00 -12.00 uur: inleveren kerksnuffelspullen bij parochiezaal. 
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19.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. 

Misintenties: 
 Adriaan Hoondert * Laurentius Rijk en Maria Menheere * ov. 

ouders van den Dries-Boonman * Mia Vermaas-van den Dries * 
Willem Witkam. 

 
Zondag 15 juni: H. Drie-Eenheid/Vaderdag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en samenzang; organist: Wolfgang Nijholt. 
 Liturgische kleur: wit. 
Misintenties: 
 Jobina de Jonge-Vette * Adriaan Goense * Lau de Vos * Marian de 

Jonge-de Jonge * Cornelia Rijk * ov. ouders Bart en Janna Geijs-
Franse * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Martien 
vam Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Jaap Vermue * Johannes Smits en ov. 
fam. * Jac. Hoondert en ov. fam. * fam Vette-Boonman * Piet 
Verbart * Laurentius Priem en ov. fam.* Leen van Gessel 

Vanaf 11.00 uur: jaarmarkt ‘s-Heerenhoek 
 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 3 juni  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. 

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.  Contactpersoon voor 
juni:  Annelies van Craenenbroeck tel. 351364.  


