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 Ze herkenden Hem aan 
het breken van het 
brood… 

Dat is het thema van de 
viering voor de komende 
zondag: 8 mei.  
Hoe passend hierbij is het 
schilderij,dat we sinds 
2010 weer met trots in 
onze kerk hebben mogen 
terugplaatsen. Een 
kunstwerk uit 1818 van 
de Vlaamse meester 
Ferdinand de Braekeleer, 
1792- 1883, lid een 

bekende schildersfamilie uit die tijd. 
Het schilderstuk verwijst naar de Emmaüsgangers; die we in de 
evangelielezing (Lucas 24, 13-35) op de derde zondag van Pasen 
horen voorlezen.  
Het doek heeft sinds de aankoop, in de eerste kerk van ’s-
Heerenhoek gehangen en is – als het ware meeverhuisd- naar de 
huidige kerk (1874). 
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Zondag 8 mei: derde zondag van Pasen, Moederdag. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties: 

Clazien Rentmeester-Rijk * Joke Capello * Lucija 
Timmerman-Stambulac * Piet de Jonge *  

 ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 
Cornelis de Jonge * Stien Kroon * ov. ouders Bart en Janna 
Geijs-Franse * ov. Leden van de K.V.O. * Tilly Vermue-
Joossen * ov. fam. Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë- de Winter * Laurentius Priem en ov. fam. * Tiny 
Geijs-Peperzak * Jaap de Jonge en Marie de Jong * Jan 
Martens en Catharine Visser * uit dankbaarheid * Corrie 
Traas-Stokx. 

 
Zaterdag 14 mei: geen byzantijnse viering in onze kerk, vanwege 

vakantie pater Paul. 
 

Overleden:  
 08 april: Margaretha Vreeke-Westdorp, 79 jaar. 
11 april: Gerardus Capello, 83 jaar. 
22 april: Adriaan Westdorp, 81 jaar. 
22 april: Frits Leiendecker, 72 jaar.  
 
 Collecteschema voor mei 2011: 
08 mei: collecte voor de Oosterse kerken. 
15 mei: Roepingenzondag 
21/22 mei: Caritascollecte voor eigen parochiële noden 
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Zondag 15 mei: vierde zondag van Pasen,  
zondag van de Goede Herder, Roepingenzondag. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van Con Amore. 
Misintenties:  
Joke Capello * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk * 
Johanna en Maria Martens en fam. * Stien Kroon * Frans Courtin 
en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * 
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. Hugo Ars en Magdalena Ars-
Rijk * Hendrina Grimminck-Almekinders * Klazina Moison-Balleur 
* Rinus Oosthoek, schoondochter Agnes en ov. fam. 
15.00 uur: jubileumconcert Con Amore. Iedereen is van harte 
welkom; gratis entree.  
 
Zaterdag 21 mei: presentatieviering vormelingen 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger deken Paul 
Verbeek en zang van Missicanto. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties: 

fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Jobina Vette en ov. 
fam. * ov. ouders Remijn-Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. 
* Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Cornelia Boonman-van ’t Westende 
* ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de Jonge * 
Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge,zoon Joop 
en schoondochters Catrine en Agnes * Jacobus van ’t 
Westeinde en Jacomina Moison. 
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Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag  10 mei  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:  
 De contactpersoon van de maand mei: Saar de Jonge-van Eijkeren, 
Kuijpersdijk 12, tel. 0113-351393. 
 

Vrijwilligersavond 
Het is een goede gewoonte om eens in de twee jaar een zogenaamde 
‘vrijwilligersavond’ te organiseren, waarop we alle vrijwilligers 
uitnodigen. Natuurlijk ontvangt iedere vrijwilliger tijdig een 
persoonlijke uitnodiging , maar noteer alvast de datum: zaterdag 10 
september 2011, vanaf 19.30 uur in ‘de Jeugdhoeve’.  

 
Mariabeeld (vervolg) 
Na onze opmerking over de exacte leeftijd van het 
Mariabeeld hebben we een reactie ontvangen, waarmee 
we erg blij zijn.  
Het Mariabeeld is in 1928 aangekocht , na een bedevaart 
naar Lourdes. Een aantal welgestelde parochianen 
maakten zo’n reis.  Met name na 1907, toen het Vaticaan 
de verschijning aan Bernadette Soubirous (1858) op de 
liturgische kalender had geplaatst, kwamen in veel 
kerken een ‘Lourdesgrot’.   
In onze kerk is later, vanwege ouderdom en verval 
(ernstige vochtproblemen) die rots verdwenen en 

vervangen door de huidige inrichting van de kapel. Na veertig jaar 
is restauratie en aanpassing van de kapel gewenst. Het beeld, zal – 
na de meimaand-  83 oud,  een adequate restauratie krijgen. Er 
heeft zich reeds een weldoener gemeld, die aan de bekostiging wil 
bijdragen ; waarvoor dank!  

 


