
Jaargang 42/nummer 5 : zaterdag 1 februari 2014 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 
   

Eerste Communievoorbereiding 
 
Dinsdag 4 februari a.s. is de eerste bijeenkomst gepland voor 
ouders van communicanten 2014. Deze bijeenkomst vindt plaats 
in de Jan van Schengenschool te Heinkenszand  en start om 
19.30 uur.  

Via de voorlopige opgave 
mogen we 16 kandidaat- 
communicanten 
verwachten dit jaar. Een 
geweldig aantal! 
Vanaf 2014 willen we 
twee vernieuwingen 
doorvoeren:                         
* de werkgroep  Eerste 
Communie wordt 
omgevormd tot een 
kerngroep van ouders, 
ondersteund door een 
vertegenwoordiger van 
de parochiekern en de 

plaatselijke pastor ( Jeanine Heezemans). 
*er is gekozen voor een nieuw communieproject. Na ruim 13 jaar 
‘Door de Poort’ zijn we toe aan iets anders: “Blijf dit doen”. 
Wij hopen dat ouders en kinderen enthousiast raken over dit 
nieuwe project en over de  gewijzigde aanpak. 
Vanaf zondag 3 maart starten we hopelijk met deze groep, 
vanaf 10.30 uur in de Willibrorduszaal. 
Wij houden u op de hoogte tot de grote dag: Hemelvaartsdag 
29 mei 2014 11 uur!  
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Zondag 2 februari: Maria Lichtmis  
9.00 uur: eucharistieviering met 

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

Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Bas en An 

Balleur * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Marinus  van Stee en Jobina Almekinders * Chris 
Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree *  uit 
dankbaarheid * ov. ouders Rentmeester-Martens. 

 
 

Lief en leed: 
Overleden:  
26 december: Geerardus Raas. 
26 januari: Yvonne Coleta Aleida Siebels, 71 jaar; ’s-Heer 
Hendrikskinderen;  ze was lid van het Tjoedakoor, dat hier 
jaren de Byzantijnse vieringen verzorgde.  Op haar verzoek  
vond op 31 januari jl. de gezongen byzantijnse 
uitvaartdienst plaats in onze kerk plaats, waarna crematie 
te Middelburg. 
 
Extra collecte in februari: 
15 februari: Kieltjesmis; ten bate van de verlichting van de 
kerk. 
22/23 februari: Caritas-collecte. 
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Zondag 9 februari: vijfde zondag door het jaar 
10.30 uur !!!  Eucharistieviering in het kader van 20 jarig bestaan 

K.B.O.-Zeeland. Voorganger is pastor Tom Brooijmans 
(pastoraal adviseur K.B.O.) 

 
Misintenties: 
Jrgt. Wim Boonman* Mina Stokx-Capello* Stien Kroon* ov. 

ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 
echtpaar De Jonge-Rijk en dochter Jo * ov. leden V.O.K.* 
ov. familie Vermue-Priem * Nicolaas Boonman en Elisabeth 
de Jonge * jrgt. Marinus van ’t Westeinde* Jrgt. Antonia 
van ’t Westeinde * Jan van den Dries- Margaretha Vermuë 
en ov. familie* Adriaan Nagelkerke en ov. familie.* Lau de 
Vos * Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius 
Oosthoek. 

 
Zaterdag 15 februari 
19.00 uur: eucharistieviering/ 

kieltjesmis met voorganger pastor 
Tom Brooijmans en zang van 
Missicanto.  

 
Misintenties: 
Wim Boonman * Mina Stokx-Capello * 
Cornelis Verhaar-Wilma - 
Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * 
ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko = 
van den Dries ov. ouders en zussen Jo 
en Corrie * Jacobus van 't  Westende en 
Jacomina Moison. 
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Zondag 16 februari: 7e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor C. 
Voordeckers en samenzang.  
Misintenties:  
Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Tilly 
Vermue-Joossen * Pieter Vermue- Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Johanna en Maria Martens en fam. * Cornelis Vermue en 
Cornelia Vermue-van Stee * ov. ouders Frans Traas- Apolonia 
Traas-Moison en ov. fam. * Franciscus Stokx * Martien van 
Eijkeren- Maria Remijn en ov. fam. * Conny Limonard * Johannes 
Smits en ov. fam. * Chris Hoondert en  ov.fam. Hoondert-Paree.
   

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 4  februari 2014  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:  februari 2014:  
 Annelies van Craenenbroeck 

tel.351364. Burg. Van Horsighstraat 18. 


