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Beloken Pasen:
Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen
(octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de
paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. "Beloken"
komt van beluiken, een oud Nederlands woord dat "afsluiten"
betekent. Deze dag wordt ook wel aangeduid als
Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid).

De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in albis
(zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte
doopkleren van de doopleerlingen. De Paus draagt dan speciale
witte koorkledij, een witte satijnen mozetta afgezet met bont.
In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom "Witte Zondag"
genoemd. Deze zondag wordt ook Quasimodo-zondag
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genoemd naar de beginwoorden van het introïtus
dat op die zondag wordt gezongen: "Quasi modo
geniti infantes..." (1 Petrus 2:2).
In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag
Thomaszondag genoemd.

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap
Overleden:
geen
extra collectes:
7 april: Caritascollecte
21 april: Roepingenzondag-collecte
Zondag 7 april
2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang
van het dameskoor. Liturgische kleur: wit.
Thema: Opdat ook wij zien en geloven. Na afloop:
koffiehoek.
Na de eucharistieviering van deze zondag
zullen de dames van de kerksnuffel een
verkoophoekje samenstellen, waar kaarten
voor allerlei gelegenheden kunnen worden
gekocht. Alle baten komen ten gunste van de
kerkrestauratie (interieur)
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Misintenties:
Stien Kroon * Wim Boonman * Kees Ars * 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 Vermue-de Winter * Gerrit
Capello * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Jan van den
Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * ov. ouders
Hoondert-Schrieks en ov. fam. * Marinus Boonman en
Cornelia Vermue * Cornelia C. Traas-Westerweele *
Johanna Raas-Geus en fam.
Vesperviering Zierikzee
Op 7 april ( en niet op 16 april) is er ’s middags een vesperviering
in de Willibrorduskerk te Zierikzee. Aanvang: 16 uur.

Maandag 8 april: Aankondiging van de
Heer (Maria Boodschap)
Geen viering in onze kerk.
Zondag 14 april: 3e zondag van Pasen
9.00 uur: viering van woord en
communie met voorganger
pastoraal werkster Jeanine
Heezemans en zang van het
herenkoor. Thema: ‘Zijn
aanwezigheid herkennen’
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Misintenties:
Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. *
Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jrgt. Jobina de JongeRijk, Adriaan de Jonge en dochter Jo * Frans Courtin en
Johanna Pieterse * ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena
de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * Martien van EijkerenMaria Remijn en ov. fam. * Maria Rosalia GoenseUitterhoeve * Lauran de Winter en ov. fam. * Jaap Vermue
* Johannes Smits en ov. fam
10.00 uur: bijeenkomst eerste communicanten : de poort van
samen maaltijd vieren. Kinderen en ouders eten gezamenlijk
in de kerk.
Woensdag 17 april: bezoek bisschop
Liesen aan Zeeland. De bisschop maakt
kennis met pastorteam, vrijwilligers,
parochiekerncommissies en en
bestuursleden van de Pater
Damiaanparochie en de Mariaparochie
(Walcheren)
Hij zal ook onze parochiekern bezoeken.
Rond 12.00 uur is hij aanwezig in onze kerk. Nadere
bijzonderheden volgen later, zodat u hem wellicht even
kunt ontmoeten.
19.00 uur: eucharistieviering in Willibrorduskerk Zierikzee;
hoofdcelebrant is bisschop Liesen.
19.00 uur: derde bijeenkomst vormelingen in Ovezande
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Zaterdag 20 april: presentatie vormelingen
19.00 uur: viering van woord en communie met voorganger
pastoraal werker Wiel Hacking en zang van Missicanto.
Twaalf jongeren uit onze parochiekern zullen zich
voorstellen tijdens deze viering.
Misintenties:
Jrgt. Laurentius Remijn * Pieter Boonman * ov. Leden
Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en
zussen Jo en Corrie * Deken de Zwager * Adriaan Hoondert
* Krijn de Jonge.
Zondag 21 april: vierde zondag van Pasen; Roepingenzondag
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger Tom Brooijmans;
samenzang met orgelspel.
10.30 uur: zesde bijeenkomst communicanten ; de poort van de
herinnering. Ouders krijgen vanaf half elf een rondleiding
door de kerk.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 2 april 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.
* april: Marlies Westdorp tel. 352387
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Parochiezaal:
Woensdag 10 april: overleg met leiding bisdom 9.30 uur.
Verwarming
De verwarming van ons
mortuarium heeft het helaas t
begeven. Heeft u misschien
een elektrische convector
over, die u niet meer als
bijverwarming gebruikt? Wij
houden ons aanbevolen!
Inlichtingen via Frans Cappon:
352267.

EXTRA Collecte op zondag 7 april ten behoeve van de
ziekenwerkgroep
De extra Caritas-collecte in dit weekend is bestemd voor de
ziekenwerkgroep. Reeds jaren maakt de Caritas het werk van
de ziekenwerkgroep mogelijk. De werkgroep bestaat uit actieve
dames die medeparochianen die ziek zijn bezoeken in het
ziekenhuis, thuis of in het verpleeghuis . Bij thuiskomst worden
de zieken vaak ook nog bezocht. Zo’n bezoekje wordt op
prijsgesteld en ervaren als steun en betrokkenheid bij onze
zieke medeparochianen.
Ziekte of verblijf in het ziekenhuis worden niet automatisch
gemeld. Daarom wordt in het kerkblad maandelijks de
contactpersoon vermeld. Het zou jammer zijn als men bezoek
waardeert, maar niemand hiervan weet.
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Tijdens de kerstactie van de Caritas helpt de ziekenwerkgroep
ook mee door het bezoeken van parochianen wiens partner in
het afgelopen jaar is overleden.
Wij vragen uw aandacht en uw gave voor het werk van deze
belangrijke werkgroep in onze parochie.
Namens de Caritas en de ziekenwerkgroep reeds hartelijk dank
voor uw bijdrage.
Opbrengst Vastenaktie - tussenstand

De afgelopen weken heeft in het teken gestaan van de
vastentijd en de voorbereiding op Pasen. De vastentijd is
voorbij: we zijn veertig dagen onderweg geweest naar Pasen
om, door middel van de vastenacties iets extra's te doen voor
een ander. Dit jaar stond de Vastenaktie in het teken van hulp
aan de allerarmsten in Honduras met uw bijdrage worden de
migranten weer in staat gesteld een menswaardig bestaan op te
bouwen.
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Op onze school is wederom een spaarpotjesactie gehouden.
Rinus de Jonge en Debby Elstgeest
hebben tijdens de viering op Witte
Donderdag namens de Caritas de
opbrengst in ontvangst genomen.
Dit is nog niet de definitieve
opbrengst. Er volgt nog een bijdrage
vanuit de violenactie die de
oudervereniging heeft gehouden.
Ook langs deze weg onze hartelijke
dank aan de leerlingen, vrijwilligers,
ouders en schoolleiding van de Don Boscoschool. Door hun
inzet kunnen we als parochiekern wederom de Vastenaktie 2013
steunen met een aanzienlijk bedrag.
De Caritas heeft ook van het Theresiahof een mooie bijdrage
ontvangen van € 30,-- ten behoeve van de Vastenaktie. Onze
hartelijk dank hiervoor.
De voorlopige parochiekernopbrengst bedraagt in 2013:
Via giro Caritas actie via school
€620,24
Via vastenzakjes
Giften na overschrijving op het vastenzakje,
Vastenzakjes/losse bijdragen
Voorlopige tussenstand:

€310,10
€035,00
€965,34

Zodra de definitieve opbrengst van onze parochiekern bekend
is, zullen we u nogmaals informeren
Namens de Caritas ‘s-Heerenhoek reeds hartelijk dank hiervoor.
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