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Zondag 3 juni: Heilige Drie-eenheid/zondag voor de diaconie. 
9.00 uur: eucharistieviering , met voorganger pater Paul en 
zang van het dameskoor;  na afloop koffiehoek achter in de 
kerk. Liturgische kleur: wit 
Extra collecte voor de Diaconie. 
Misintenties:  
Stien Kroon * Laurentius Ars en Adriana Ars-
Joossen * lev. Leden Gedurige Aanbidding * 
Fonds Willemse * ov. fam. Martens-Verschragen 
en Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos 
en ov. fam. * Bas en An Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * 
Conny Limonard * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Gerrit 
Capello * Jrgt. Jan Paree * Kees Ars * ov. ouders van den Dries-
Boonman en Mia Vermaas-van den Dries. 
 

Overleden: 
19 april: Laurentius Remijn  
17 mei: Apolonia Anthonia Oosthoek-de Jonge. 
Vanaf heden: actie Kerkbalans 
03 juni: collecte voor de diaconie 
23/24 juni: Caritascollecte 
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Zondag 10 juni: Sacramentsdag 
9.00 uur: eucharistieviering met 
voorganger pastor Harrie Buijssen en 
zang van het herenkoor. 
Liturgische kleur: wit 
Misintenties : 
 Stien Kroon * Adriaan Goense-

Elana Ars en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. 
fam. * Cornelis Verharr-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. 
ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Johannes Smits en ov. 
fam. * ov. fam. Vermue-Priem * Jaap Vermue * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Jan van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * fam. Jaap de Jonge en 
ov. kinderen *  

11.00 – 18.00 uur: zomerjaarmarkt rond de kerk; houdt rekening 
met aangepaste bereikbaarheid. 

14.00 uur: eucharistieviering kerkhoeve Kaneelpolderdijk t.g.v.  
Sacramentsprocessie in Kwadendamme.  

 

11 juni:  H. Barnabas 
Geen viering in onze kerk, maar wel een 
fanfareconcert in de pastorietuin/ in de kerk 
(bij slecht weer) 
    

vrijdag 15 juni: Heilig Hart van Jezus  
geen viering in onze kerk. 
 

zaterdag 16 juni: Onbevlekt Hart van Maria 
19.00 uur: eucharistieviering met 
voorganger pastorHarrie Buijssen en zang van het dameskoor. 
Liturgische kleur: wit 
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Misintenties:  
 Pieter Boonman  * Piet en Gré Vreeke-Westdorp * ov. 

Leden Gedurige Aanbidding * fam. Vette-Boonman * Laurus 
Grimminck-Adriana Grimmick-de Jonge, zoon Joop en 
schoondochters Katrien en Agnes * Krijn de Jonge * Ko van 
den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Han van den 
Dries * Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison. 

 
Zondag 17 juni: 11e zondag door het jaar/Vaderdag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger vicaris Paul 
Verbeek en zang van Con Amore . Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Stien Kroon *  Piet de Jonge * Cornelia Rijk * Johanna en 

Maria Martens en fam. * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. 
fam. * Laurentius Priem en ov.fam. * Tilly Vermue-Joossen * 

 Cornelis Vermue en Cornelia Vermuë-van Stee * Martien 
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jacobus Hoondert * ov. 
fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Gerrit Capello * 
Albrecht Remijn-Johanna Boonman en ov. kinderen * Bas 
Remijn en ov. fam. * Jacobus Vermue en dochter Leny 

 

 

          
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 6 juni 2012  voor de volgende  
editie doorgeven via de brievenbus; of via de mail: 
winro@zeelandnet) mevr. Nel de Winter/Roks, tel. 
351852.  Misintenties kosten € 10,50.  

   
Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, zet dan 

duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 

in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is?  
* juni: Cathy Dingemanse, tel. 352029. 

 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
6 juni: 19.30 uur: parochiebestuursvergadering / overleg met 
bloemengroep 
 
 
Kerksnuffel 
Het is al jaren een goede gewoonte om tijdens de jaarmarkt ook 
een snuffelmarkt te organiseren ten bate van de kerk. Een 
speciale werkgroep (de dames noemen het ‘kerksnuffel’) 
bieden alle parochianen gelegenheid om spullen aan te leveren 
voor deze snuffelmarkt.  
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Zaterdag 9 juni tussen 11-12 uur bij gebroeders Rijk, ’s-
Heerenhoeksedijk 7 (nieuwe schuur).  Mocht deze tijd niet 
schikken, neem dan contact op met mevr. Corrie Hoondert-
Paree, tel. 35 1489 en zij helpt u verder. 
Op 10 juni vindt u de snuffelkraam naast de kerk. De baten 
worden aangewend om de kandelaars van het hoogaltaar te 
renoveren. 
 

CONCERT IN PASTORIETUIN 

Op maandag 11 juni organiseert fanfare ‘Sint Caecilia’ een 
zomeravondconcert in de tuin van de pastorie.  De inhoud van 
het concertprogram is zeer afwisselend; ook de jeugdleden van 
de fanfare zullen een optreden verzorgen. 
De fanfare staat onder leiding van dirigente Judith van Boven. 
Het concert begint om 19.30 uur; gratis entree. Bij slecht weer is 
het concert in de kerk. 
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samenwerkingsverband Boven de Schelde 
aandacht voor het navolgende bericht, dat 
afwijkt van de melding in Parochienieuws juni 
2012 
  

De projectgroep heeft enige tijd geleden een ‘grote 
bijeenkomst’ gepland over de laatste twee beleidsterreinen 
waarover in het samenwerkingsverband overeenstemming 
moet komen.  
Deze bijeenkomst over ‘personeel’ en ‘pastoraat’ stond vast op 
11 juni 2012 in Rilland en daar is ook al enige bekendheid aan 
gegeven via Parochienieuws en digitale nieuwsbrief. 
 

Inmiddels heeft het pastoraal team BovendeSchelde ons 
laten weten het pastoraal beleidsplan, dat ons was toegezegd, 
nog niet in te kunnen leveren. Door omstandigheden is er enige 
vertraging in de afwerking en men wil het graag als een 
samenhangend geheel aan ons voorleggen en niet in losse 
stukken.  
 

De projectgroep heeft vervolgens in haar vergadering van 
30 mei jl. bekeken of het zin had om de bijeenkomst op 11 juni te 
Rilland alleen over ‘personeel’ door te laten gaan, maar vindt 
het toch beter beide onderwerpen bijeen te houden, zoals 
gepland. Uitstel naar een week later bleek o.a. geen optie 
omdat de eerste twee pastores vanaf 15 en 18 juni op vakantie 
zijn. Daarom ziet de projectgroep zich helaas genoodzaakt de 
bijeenkomst van 11 juni bij deze af te gelasten en door te 
schuiven tot na de vakantieperiode.  
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Collecte voor de Diaconie 
 
In dit weekend vindt in het bisdom Breda de Zondag voor 
diaconie plaats. Er wordt speciaal de aandacht gevestigd op het 
diaconale werk binnen het bisdom zoals dat wordt uitgevoerd 
door de Caritassen en werkgroepen diaconie. Tijdens de viering 
in dit weekend wordt gecollecteerd voor het diaconale werk in 
het bisdom van Breda. 

 
Dit jaar luidt het thema van deze zondag “De waarde van de 
mens ligt meer in hetgeen hij is dan in hetgeen hij bezit’’.  
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. 
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Binnenkort ontvangt u als bijlage bij “Rond de Kerk” een 
overzicht waarin we als Caritas verantwoording aan u afleggen 
over de besteding van de ons toevertrouwde middelen. Of hoe 
de Caritas er voor onze medemens zal zijn.  
 
Die inzet is niet alleen gericht op mensen in verre gebieden. Ook 
dichtbij in onze eigen parochie biedt de Caritas ondersteuning 
aan personen of gezinnen die om welke reden dan ook een 
extra steuntje in de rug nodig hebben. Uiteraard doen we dat 
aan de hand van bepaalde richtlijnen. Om privacy reden hoort u 
hier niets over, maar we doen het wel! 
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. 
 
Actie Kerkbalans 
 
Vanaf eind mei proberen we alle 
parochianen enthousiast te maken 
om hun kerkbijdrage voor 2012 te 
realiseren. 
Vandaar dat we de komende weken 
de vlaggen van de actie Kerkbalans 
laten wapperen. 
Hopelijk hoeft de vlag niet halfstok. 
We blijven geloven in een goede 
toekomst voor onze kerk en ons 
geloof. 
 


