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Vertrek pater Paul en gevolgen…(deel 2) 
In 2005 kreeg onze pastorie na bijna tien jaar een nieuwe 
bewoner: Eric van Brakel. In 2007 kwam pater Paul in het 
pand wonen en zette hij woning en tuin naar zijn eigen 
hand. 
Op donderdag 6 juni jl. vertrok hij en een leeg huis heeft altijd weinig 
uitstraling…. 
De parochiekerncommissie zal zich – in overleg met het parochiebestuur 
van Pater Damiaan- beraden over een nieuwe bestemming. Of er ooit 
nog een priester zal komen wonen? De kans lijkt klein. De geschiedenis 
van 1996-2005 herhaalt zich wellicht. 
Mevrouw Helga Klompé uit Middelburg, die jarenlang onze Mariakapel 
verzorgde met prachtige bloemstukken, heeft ook te kennen gegeven 
op korte termijn te willen stoppen; mede door het vertrek van de pater.  
Wederom een gevoelig verlies aan vrijwilligerswerk. Wij blijven hopen 
op nieuwe geïnspireerde mensen, die ons met raad en daad 
willen/blijven bijstaan. 
Kunt of wilt u ons helpen met het onderhouden (met name gras 
maaien) van onze prachtige pastorietuin, dan horen we dat graag. 
Inlichtingen: Rosa Croes (354216) of Wim Hoogesteger (351875) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
 
Overleden:  
11 mei: Lucas Karman. 
14 mei: Mina Stokx-Capello. 
17 mei: Kees Geus.  
Extra collectes:  
22/23 juni: Caritas 
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Zondag 9 juni: 10e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van het herenkoor.  
 Liturgische kleur: groen.  
 Thema: Levengevende aanwezigheid. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * Lau de Vos * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov.fam. * Adriaan Goense-Elena Ars 
en ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. 
kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. Vermue-Priem * Jan van 
den Dries-Margaretha Vermue en ov. fam. * fam. van ’t Westende-
van Eijkeren en ov. fam. * Piet Verbart * Martinus Boonman. 

 
Vanaf 14.00 uur: Sacramentsprocessie in Kwadendamme. Meer 
informatie via Parochienieuws juni-nummer. 
 
Vrijdag 14 juni: Heilige Lidwina  
19.00 uur: vormselviering,waarin alle jongeren uit 

de Pater Damiaan-parochie ,die de 
voorbereiding hebben gevolgd, worden 
gevormd door voormalig vicaris-generaal 
Vincent Schoenmakers; zang van Missicanto 
en Con Dios. 

 Liturgische kleur: rood. 
 
 
 
 
 
Zaterdag 15 juni: 
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en zang van 

het Tjoedakoor. 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ntUu8xZKgiMlTM&tbnid=WqmrX1-p-sFVnM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vormsel.nl%2F&ei=3PKyUfeUAcGj0QWN-4GAAw&psig=AFQjCNFmGkQr5PACRFnzw3EIk_uM9KsnoA&ust=1370768476063190
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 Misintenties:  
 Pieter  Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Mari Franse * 

Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Maria Rosalia 
Goense-Uitterhoeve * Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de 
Jonge, zoon Joop en schoondochters Catrien en Agnes * Jacobus 
Vermue en dochter Leny * Willem Witkam * Mia Vermaas-van den 
Dries * ov. ouders v.d. Dries-Boonman. 

 
Zondag 16 juni: elfde zondag door het jaar/ Vaderdag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul Verbeek en 

samenzang.  Liturgische kleur: groen. 
 Thema: vrede vinden en ontvangen. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Jobina de Jonge-Vette * Adriaan Goense * Cornelia 

Rijk * Maria en Johanna Martens en fam. *  ov. ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee 
* Pieter Vermue – Adriana Rentmeester en ov. fam. * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Jacobus Hoondert * fam. 
Vette-Boonman * Jaap Vermue * Johannes Smits en ov. fam. * Tilly 
Vermue-Joossen * Piet de Jonge * Laurentius Priem en ov. fam. 

 
Zaterdag 22 juni:  
19.00 uur: eucharistieviering/ kindernevendienst met voorganger 

pastor Tom Brooijmans en zang van Missicanto. Deze viering is 
tevens bedoeld als een afsluiting van het schooljaar 2012-2013. 

Misintenties:  
 Wim  Boonman * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 

Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders 
* Jrgt. Rinus Rijk, Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * Jrgt. Sjaak 
Nijsten. 

 
 
 



Jaargang 41/nummer 23: zaterdag 8 juni 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 

4 

 

 
Zondag 23 juni: 12e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door de liturgische 

werkgroep en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Thema: Wie mag Ik zijn voor jou? 

Misintenties: 
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Maria en 

Johanna Martens en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë – de Winter * Willem de Jonge-
Lena de Jonge-de Winter en ov. fam. 

 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 11 juni 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. 

* juni: Ria Knuit, tel. 351783.  
   
Jaarmarkt ’s-Heerenhoek: 9 juni vanaf 11 uur. 
Traditiegetrouw vindt op de tweede zondag van juni de jaarmarkt plaats 

rond onze kerk. De dames van de Kerksnuffel 
hebben de afgelopen weken weer talrijke spullen 
mogen ontvangen voor de verkoop. Op de 
jaarmarkt staan de dames weer klaar om zoveel 
mogelijk spullen een nieuwe gebruikerskans te 
gunnen. Een bezoek aan de snuffeltent wordt erg 

gewaardeerd. Een aankoop nog meer natuurlijk. 

http://www.activiteitenvreeswijk.nl/wp-content/uploads/2012/09/Jaarmarkt-2012-016.jpg

