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Zondag 8 januari 2012: Openbaring des Heren/Driekoningen 
1e zondag door het jaar: Volkeren komen af op uw licht 
 
9 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor. Liturgische kleur: wit. 
 Na de viering is er koffiehoek, met aansluitend 

nieuwjaarsreceptie, achter in de kerk. 
 
 
 

Overleden: 
27 november: Kees Jongman 
1 december:  Adrie Paree 
Extra collectes in januari  2012: 
28/29 januari: Caritascollecte 

collecte tijdens de viering 

Opbrengsten bijzondere collectes: 

2 nov. Kerkhof-onderhoud € 314,28 

6 nov.misdienaarsuitje € 218,80 

27 nov. Caeciliakoren: € 71,86 

4 december: uitje kinderkoor: € 181,17 

25 december: onderhoud kerk: € 434,40 
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Misintenties:  
 Joke Capello * Lucija Timmerman-Stambulac * Piet en Gré 

Vreeke-Westdorp * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. 
fam. * ov.ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. 
kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-Maria de 
Vos en ov. fam. * Jrgt. Laurentius Priem en ov. fam. * 
Pieternella Johanna Verdonk-van ’t Westende * Lourentius 
Oosthoek en ov. fam. Oosthoek-de Jonge * Hubrecht Smits-
Magdalena de Jonge en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * ov. ouders Rentmeester-
Martens. 

 

 

Zondag 15 januari: geen viering in onze kerk, vanwege Bidweek 
voor de Eenheid der kerken; de oecumenische dienst die we 
samen met de PKN  Nederlands Hervormde Gemeente 
Borssele vieren, is dit jaar in de Theresiakerk, Plein 66 te 
Borssele; de viering begint om 10.30 uur, maar tussen 9.45- 
10.30 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie.  

 
Opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 10januari 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of 
via de mail: winro@zeelandnet) mevr. Nel de 
Winter/Roks, tel. 351852.    
Misintenties kosten € 10,50.  

 Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, zet 
dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien 
iemand al langere tijd in het ziekenhuis 
verblijft, of thuis herstellende is?  
 * januari 2012:  mevr. Paree-Hoondert,    
    Burg. Timansweg 7, tel. 351273.  

 

Uw kerstboom een tweede leven 
Wie dit jaar een kersboom met kluit heeft en 
besluit deze na de  feestdagen weg te doen , mag  net als vorig 
jaar  contact opnemen met Rinus Franse ( telefoon 351869 na 
18.00 uur). Rinus wil als voorman van de kerkhofwerkers  deze 
bomen op een bepaalde plaats op het kerkhof planten  om deze 
vervolgens de komende  jaren  voor  de kerk te kunnen 
hergebruiken. 
 
Nieuwjaarsreceptie 2012 
Op zondag 8 januari na de viering van 9 uur willen we zoveel 
mogelijk parochianen ontmoeten tijdens de traditionele 
koffiehoek, gevolgd door een toost op het nieuwe jaar. Maak 
kennis met andere geloofsgenoten en wissel met bestuursleden 
ideeën en wensen uit. Ook in 2012 hopen we samen kerk te zijn 
en verder uit te bouwen. 
 
Parochiekalender  & gids 2012 
Zonder de Caritaskalender concurrentie aan te willen doen, 
zullen we op 8 januari a.s. wederom onze nieuwe parochiegids 
& parochiekalender presenteren. Iedereen, die dat wenst kan na 
de viering een exemplaar gratis meenemen. Zo blijft u op de 
hoogte van alle vieringen, diensten en activiteiten in en rond 
onze kerk. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelf een gids of kalender 
mee te nemen, geef  uw adres door en we bezorgen deze gratis. 
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Parochiebestuur:  
Vergadering  dinsdag 10 januari om 
2o.00 uur in de  Willibrorduszaal.   
Mocht u punten willen inbrengen, dan 
kunt u altijd een van de  
bestuursleden hiervoor benaderen. 
(zie website of parochiegids 2012). 
 
Een weekend zonder kerkdiensten…? 

Op zondag  15 januari is er geen kerkdienst 
in onze kerk. Ook zaterdag 14 januari is 
onze kerk gesloten. We handhaven ook in 
2012 de regionale afspraak om enkel de 3e 
en 4e zaterdag van de maand twee 
diensten per weekend aan te bieden. We 
hopen wel dat we veel parochianen  op 15 
januari in de Theresiakerk, Plein 66 te 
Borssele mogen ontmoeten.  

 

Dank aan alle donateurs van 2011… 
Ook al is 2011 ten einde, er bestaat nog altijd de 
mogelijkheid om uw bijdrage voor 2011, desnoods in 
combinatie met 2012, over te maken of te schenken. 
Misschien heeft u er baat bij, dat belastingtechnisch 
gezien, uw bijdragen mee kunnen tellen als 
aftrekpost. Wilt u meer weten  hierover ? Schroom 
niet en reageer via e-mail of gewoon via de 
brievenbus van ons parochiecentrum. Voor alle giften, groot of 
klein….zeggen we u hartelijk dank.  
Actie Kerkbalans ’s-Heerenhoek start in april 2012. 


