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Wat wordt het Barcelona, Ibiza of
toch gewoon Ameland? Lastige
keuzes, maar uiteindelijk zal de
knoop zeker doorgehakt worden.
Een vakantie plannen is een hele
onderneming. Samen met een stel
vrienden/vriendinnen lekker op stap. Heerlijk een zon, zee, strand
vakantie. Dat is echt waar je aan toe bent na je jaar zwoegen en zweten
op school. Hiervoor heb je het hele jaar je vrije zaterdagen opgeofferd
om geld te verdienen, want ja zo ……HO, wacht eens even! Is dit
inderdaad wel zoals het hoort en moet? Ja, volgens de maatschappij
wel. Op vakantie mag je helemaal losgaan en hoef je dus even niet te
denken aan de vaste normen en waarden. Maar wat doen we dan met
God? Moet die dan ook maar even op vakantie? Het liefst dan natuurlijk
naar de Zuidpool, zodat hij even zo ver mogelijk uit jouw buurt is. Ja,
want God zal vast niet zo blij zijn als je een vakantie op deze manier
viert.
Mag je dan helemaal geen plezier hebben van God? Heus wel, God vindt
het echt niet erg als je eens een biertje of een mixje drinkt in de kroeg.
Ook mag je wel genieten van Gods schepping en creaties, maar dan wel
op de manier zoals de Bijbel erover spreekt. En wanneer je iemand
tegenkomt die je echt leuk vindt, dan mag je best een keertje daten.
Vergeet echter niet dat God heel duidelijk spreekt over seksualiteit. Dit is
namelijk niet zo vrijblijvend zoals de maatschappij ons vertelt.
Hoe gaat jou vakantie eruit zien? Mag God met je mee op vakantie, of
heb je Hem liever in een Iglo op de Zuidpool?
Vergeet in elk geval niet dat God ook met je meegaat wanneer je in een
moeilijke periode zit. Zou Hij dan ook niet met je mee mogen op de
leuke uitstapjes? Ga je met of zonder God op vakantie? God laat jou de
keus aan jou! Bron: Maurits Banninga
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Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap
Overleden:
09 juni: Jopie de Vos-Vermeulen.
16 juni: Cornelis Laurentius (Kees) de Winter.
Collectes in juli:
28 juli: Caritascollecte

Zondag 7 juli: 14e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het dameskoor.
Thema:’ Met vreugde vrede aanzeggen..’
Misintenties:
Stien Kroon * Jobina de Jonge-Vette * Adriaan Goense *
Kees Ars * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. *
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin
en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov.
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie *
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * ov. fam.
Hubrecht Vermuë-de Winter * Marinus Rijk en Tonny Rijk *
Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * Leny de
Winter-Vermue * alle leden en overleden leden van het
Z.K.V.
Na afloop van de viering: koffiehoek. Bij goed weer in de
pastorietuin.
2

Jaargang 41/nummer 27: zaterdag 6 juli 2013

Parochiekern Heilige Willibrordus ’s-Heerenhoek
Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl bankrekening: 1285.96.538

Zondag 14 juli: 15e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het herenkoor.
Misintenties:
Stien Kroon * Wim Boonman * Cornelia C. TraasWesterweele * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * ov.
fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * ov. fam.
Vermue-Priem * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov.
fam. * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Jaap Vermue *
Marinus Nijsten en Josina Rijk en ov. kinderen.
Zondag 21 juli: 16e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Voordeckers
en samenzang.
Misintenties:
Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam.
*Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk
* Johanna en Maria Martens en fam. * Frans Courtin en
Johanna Pieterse * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Tilly
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuëvan Stee * Pieter Vermue – Adriana Rentmeester en ov.
fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Ko van den
Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jeroen Vette en
Jozina Rijk * Jan en Rienus Schrieks. * Kees de Jonge.
In de zomervakantie geen zaterdagavondvieringen:
Indien u misintenties heeft opgegeven voor vieringen in
deze periode, worden deze enkel voorgelezen op
zondagochtend. Wijzigingen in deze kunnen doorgegeven
worden via Mevr. Nel de Winter-Roks tel. 351852
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Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 9 juli 2013 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.
* juli: Ria Remijn, De Winterstraat 12: 0113-404386
Overleg met parochianen uit de
parochiekern ‘s-Heerenhoek
Op donderdag 25 juli tussen 14 en
16 uur willen de pastoraal werkers
Bernard van Lamoen en Wiel
Hacking graag in contact komen
met parochianen uit onze
geloofsgemeenschap.
Doel: hoe verloopt de ontwikkeling
van zelfstandige parochie naar parochiekern? Heeft u
opmerkingen, vragen of wilt u meedenken over de verdere
invulling van taken voor onze parochiekern?
Kom dan die middag naar de pastorie. Wij zorgen voor een
passende ruimte, koffie en thee, als u wilt meedenken en
meepraten.
U kunt zich opgeven via Richard Gielens, tel. 352067/0622815618 of via mail: info@rksheerenhoek.nl
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