Jaargang 42/nummer 1a: zaterdag 4 januari 2014

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk
Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264

Lief en leed:
Overledenen:
20 november: Johannes Goense
10 december: Apolonia Jozina Rijk
18 december: Martina Priem-Smulder.
26 december: Geerardus Raas.
Extra collecte in januari:
25/26 januari: Caritascollecte.
Zondag 5 januari: Driekoningen/ Openbaring des Heren
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger
pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het
dameskoor. Liturgische kleur: wit.
Misintenties:
Jrgt. Leen van Gessel * C. C. Traas-Westerweele * Adriaan
Goense * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. *
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Clasina en
Josina Boonman * Piet de Jonge * lev. Leden Gedurige
aanbiding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en
Corrie * Pieternella Johanna Verdonk-van ’t Westende *
Anthonia Vermue en ov. fam.
Na de dienst: Koffiehoek en Nieuwjaarsreceptie.
Zondag 12 januari: Doop van de Heer/ eerste zondag door het
jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: wit.
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Misintenties:
C. C. Traas-Westerweele * Stien Kroon * Jrgt. Laurentius
Priem en ov. fam. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en
ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge
* ov. fam. Vermue-Priem.
Zaterdag 18 januari:
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. Leden
Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries, ov. ouders en
zussen Jo en Corrie.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 7 januari 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: januari 2014:
Marlies Westdorp, Kap. Koningstraat 11 tel. 352387.
Parochiekerncommissie: 7 januari: 19.30 uur overleg.
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Nieuwjaarsreceptie:
De eerste zondag in januari 2014 grijpen we aan, om na de
gebruikelijke kop koffie samen te toosten op het nieuwe jaar.
Moge het voor ieder van u en voor de parochiekern ’sHeerenhoek een goed en kerngezond jaar worden…

Parochiekerngids, maar nog geen kalender met diensten en
vieringen….
U bent van ons gewend dat we bij de nieuwjaarsreceptie ook de
nieuwe parochiekerngids en –kalender presenteren. De gids is
klaar en zal worden eerst aangeboden aan pastoraal werkster
Jeanine Heezemans. De andere exemplaren liggen achter in de
kerk dan klaar.
De kalender?
Per 1 januari 2014 werken we in beide parochies ( Mariaparochie
Vlissingen/Middelburg en Pater Damiaan) met één gezamenlijk
pastoraal team. De inzet van al die beroepskrachten betekent
een verschuiving van taken en plaatsen. Tot 1 maart blijven we
het rooster van diensten en vieringen handhaven, zoals u nu
gewend bent. Na die datum kunnen wijzigingen plaats vinden,
maar daarover is pas later meer duidelijkheid.
Voorlopig publiceren we alle vieringen in dit blad en via
Parochienieuws.
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Bidweek voor de Eenheid
Al vele jaren lang houden we in deze week voor de eenheid
onder christelijke kerken
een uitwisseling met de
PKN-kerk te Borssele.
Dit jaar is de gemeente
van de Catharinakerk onze
gastvrouw. Om 10 uur op
zondag 19 januari vindt de
oecumenische kerkdienst
plaats, onder leiding van
pastoraal werkster Ria
Mangnus en dominee Nel
Roggeband.
Voorafgaande aan de dienst, waartoe u allen bent uitgenodigd,
is er gelegenheid om koffie te drinken.
Het thema van dit jaar is zeer
toepasselijk: Is Christus dan verdeeld?
De tijd van ‘hokjesdenken’ en elkaar
verketteren ligt gelukkig lang achter
ons.
Die zondag is er geen viering in onze
eigen kerk.
Wij hopen dat velen uit onze kern
aanwezig kunnen zijn en zo laten zien
dat we samen in dezelfde God geloven!
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