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HOOP DOET LEVEN
Bij de beste
wensen voor een
nieuw jaar horen
vooral positieve
geluiden en
hoopvolle
gedachten:
 Voldoende
vrijwilligers om
alle taken te
kunnen verrichten.
 Voldoende
steun van
parochianen door
kerkbezoek,
betrokkenheid in
bijdragen en
deelname.
Een hoop wensen blijven ‘ even’ op de plank liggen, want 2015 zal
zich kenmerken door ‘anders dan we gewend zijn’….
In de Nieuwjaarsspeech en -receptie, die op zondag 4 januari a.s.
gehouden worden na de viering van 9 uur, komen we hier
uitgebreid op terug.
LIEF EN LEED:
Overleden:
21 november: Kees ( Cornelis) Goense.
Collecterooster: extra collectes in december:
31 december: Bloemengroep.
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Woensdag 31 december: Oudjaar/ Heilige Silvester, paus
19.00 uur: Oudejaars-eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en medewerking van de fanfare Sint Caecilia o.l.v. Judith van
Boven. Vanwege de samenzang vormen alle aanwezigen één groot koor
Misintenties:
ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Chris
Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Marian de
Jonge-de Jonge * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Martien
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Marien de Vos-Maria
Rentmeester en ov. fam. * Pieter van de Pas en ov. fam. *Gerardus
Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny * Jan Werri en ov. fam. * Jan
Franse-Johanna van ´t Westende en ov. kinderen * Jan
Rentmeester-Catharina de Jong, Marijke en Corrie

Donderdag 1 januari 2015: Nieuwjaar/Moederschap van Maria
Geen viering in onze kerk.
Zondag 4 januari 2015: Openbaring des Heren
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en
zang van het dameskoor.
Na afloop: koffiehoek en een toost op het nieuwe jaar.
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Misintenties:
Kees Geus en ov. fam. * Cornelis de Winter * Chris Hoondert en ov.
fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Jozina van ´t Westeinde *
Laurentius Geus * Marinus Rijk * Jan Boonman-Adriana Remijn en
ov. fam. * Clasina en Josina Boonman * Frans Courtin en Johanna
Pieterse * Bas en An Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * Jrgt.
Kees de Jonge.

Maandag 5 januari:
19.00- 22.00 uur: repetitie fanfare in kerk vanwege Nieuwjaarsconcert.

Dinsdag 6 januari:
20.00 uur: parochiekerncommissie overleg

Zondag 11 januari: Doop van de Heer
9.00 uur: viering van Woord en Communie met
voorganger pastor Jeanine Heezemans en zang van het
herenkoor.
Misintenties:
Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Laurus
Cornelis Verdonk en Pieternella Johanna Verdonk-van ´t
Westende * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam.
* lev. Leden Gedurige Aanbidding * Jrgt. Laurentius
Priem en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Smits en
Magdalena de Jonge * Martien van Eijkeren-Maria
Remijn en ov. fam. * Leen van Gessel * ov. fam. Vermue-Priem.
De kerstperiode wordt vandaag afgesloten en de liturgische kleur wordt
weer groen.

Maandag 12 januari:
19.00 – 22.00 uur: repetitie fanfare in de kerk.

Zaterdag 17 januari: H. Antonius, abt
Geen viering in onze kerk.
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Zondag 18 januari: Gebedsweek voor de eenheid van de kerk
9.00 uur: oecumenische dienst met de PKN gemeente uit Borssele in
onze kerk. Voorgangers: pastoor Fons van Hees en Aart Slabbekoorn.
Het dameskoor verzorgt de gezangen/ deels samenzang.
Na afloop: koffiehoek.
Misintenties:
Cornelis de Winter * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia
Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Tilly Vermue-Joossen *
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-Adriana
Rentmeester en ov. fam. * H. Anthonius * Ko van den Dries ov. ouders
en zussen Jo en Corrie.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 6 januari voor de volgende editie doorgeven
via de brievenbus parochiecentrum of via de mail: winro@zeelandnet.nl
of persoonlijk via contactpersoon: Mevr. Nel de de Winter-Roks,
tel.351852. Graag op enveloppe vermelden: misintenties.

De ziekenbezoekgroep vindt het prettig om van u te horen, als
er iemand al langere tijd ziek is. Of de persoon nu thuis
of elders verblijft, doet niet ter zake. U mag deze
gegevens altijd doorgeven aan de contactpersoon van
de maand december: Annelies van Craenenbroeck,
Burg. Van Horsighstraat 41, tel. 351364.

Parochiekerngids 2015
Tijdens de eerste viering in 2015 zal de nieuwe parochiekerngids van
’s-Heerenhoek gepresenteerd worden. Een aantal gegevens zijn of
worden gewijzigd. De opzet van dit boekwerkje wordt ook aangepast,
omdat de uitgebreide informatie voortaan via de website wordt
gegeven. De papieren versie (in afgeslankte vorm) blijft leverbaar!
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