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Vieringen: 

 
 

 
 
 

Zondag 6 februari: 5e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor/deken 
Paul Verbeek en muzikale medewerking van het dameskoor. 
Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
Mari Franse *  Stien Kroon * Maria Rosalia Goense-
Uitterhoeve * Lucija Timmerman-Stambulac * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-

Doop:  
13 februari: Meadow Popa (Vlissingen) 
Overleden: 
28 december: Peter Raas (35 jaar) 
02 januari: Jozina van Eijkeren-Verdonk, (83 jaar) 
23 januari: Pau Polfliet (76 jaar) 
25 januari: Jozina van den Dries-Boonman (92 jaar) 
 
Collecteschema:  
06 februari: Memisa-collecte  
19 februari: Kieltjesmis-collecte ten bate van restauratie  
                      liturgische gewaden. 
26/27 februari: Caritas-collecte voor eigen parochiële  
                            noden. 
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Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding *  

 ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * ov. 
Leden van de K.V.O. * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas 
en An Balleur ; na afloop : koffiehoek. 

 
 Zondag 13 februari : 6e zondag door het jaar 
9.00 uur : viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans ; zang van het 
herenkoor. 

 Misintenties : 
 Bas Remijn * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den 

Dorpel,zoon Sjaak en ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-
Cornelia Rijk en ov. kinderen * Johanna en Maria Martens 
en fam. * Stien Kroon * echtpaar de Jonge en dochter Jo * 
Jrgt. Johannes Smits en ov. fam. *  ov. fam. Vermue-Priem * 
Johannes van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * 
Anna Verbart-Uitterhoeve. 

14.00 uur: doopviering van Meadow Popa; met 
medewerking van pater Paul. 

 
 Zaterdag 19 februari:  
 19.00 uur: eucharistieviering/kieltjesmis met 

voorganger pater Paul en muzikale 
ondersteuning van blaaskapel ‘de Koenkelpot’ en 
Missicanto. Misintenties: 

 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter 
Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding. 
 
Zondag 20 februari: 7e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. 
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Misintenties: 
Mari Franse * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelia Rijk * Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en 
Cornelia Vermuë- van Stee * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * 
Conny Limonard * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk. 
 

 

Misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 8 februari  voor de volgende 
weekeditie doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 
351852 of via e-mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties 
kosten € 10,50. 

 
Ziekenbezoek:  
Als je even niet “mee” kunt doen, is het fijn als 

anderen aan je denken en je – zo mogelijk- een 
bezoekje brengen.  Weet u iemand die aandacht 
nodig heeft, geef dit dan door aan 
ziekenbezoekgroep ’s-Heerenhoek. De contactpersoon van de  
maand is: Marlies Westdorp-van Damme, kapelaan 
Koningstraat 11, tel. 0113-352387. 
 

Kieltjesmis: 
Op zaterdag 19 februari zullen we op eigen wijze 
aandacht besteden aan het motto van 2011 : 
‘Bekiekt ’t van de zunnige kant’.  Tijdens deze 
viering worden Spaanse eucharistische liederen 
gezongen, die Missicanto de afgelopen periode heeft 



Jaargang 39 nummer 6 zondag 6 februari 2011 

ingestudeerd. Muzikale ondersteuning wordt verder 
gegeven  door blaaskapel ‘de Koenkelpot’. De komende 
weken zal onze kerktoren weer zijn carnavaleske jasje 
krijgen. Op 18 februari a.s. wordt de jaarlijkse 
‘ouwoeravond’ gehouden; café ‘de Meiden’ is de locatie en 
de avond begint om 21 uur. Entree is vrij. 

Op 19 februari wordt via een  
muzikale rondgang door het dorp 
de nieuwe carnavalskrant 
aangeboden; men hoopt op een 
geldelijke ondersteuning om 
Paerehat ook dit jaar een 
volwaardige optocht te geven. 

Technische mankementen 
Op 3 januari jl. raakte de kerkklok volledig van slag en gaf 
bijna een uur lang elke seconde een klokslag.  Technisch 
ingrijpen zorgde er later die week voor dat we weer bij de 
tijd waren.. 
Vorige week liet de computer van de parochie ons in de 
steek. Een aantal gegevens zijn tijdelijk niet beschikbaar en 
de internetsite en e-mail zijn niet te gebruiken. We hopen 
zo snel mogelijk weer ‘in de lucht’ te zijn. Mocht u iets 
willen doorgeven, gebruik dan het mailadres van het 
secretariaat: rksheerenhoek@zeelandnet.nl 
 
Liturgische gewaden: 
De  antieke koorkap met de beeltenis  de heilige 
Willibrordus is terug van het atelier. Ook het banier van de 
heilige Familie, een oud handwerk, is volledig hersteld en 
schoongemaakt. Tijdens de kieltjesmis hopen we deze 
kleden weer te kunnen tonen      
   

 


