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Pinksteren( 8-9 juni) en het heilig Vormsel (13 juni) 
Pinksteren blijkt het hoogfeest te zijn, dat bij de meeste Nederlanders 
vraagtekens qua betekenis oplevert. We hebben een vrije maandag, 
maar waarom…? 
Voor de meeste van onze lezers zal deze betekenis weinig vraagtekens 
opleveren.  
In het christendom werd het Wekenfeest 'Pinksteren' genoemd, naar het 
Griekse woord 'pentekostos' (= vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt 
herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-
eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige 
gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis 
op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot 
Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hen nog 
eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens 
zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de 
veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door 
Jezus'  Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de 
Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou 
leiden en hun de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. 
Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, 
kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen. 
De nieuwe leerlingen (anno 2014) staan komend weekend in Goes en 
Heinkenszand voor respectievelijk de bisschop en de vicaris. Misschien is 
hun enthousiasme niet direct ‘in vuur en vlam’ te zien, maar het zou 
fantastisch zijn, als zij vol geestdrift hun geloof in Christus nieuw leven 
kunnen inblazen. 
Tegenwoordig mag je gevormd worden; ‘moeten’ is er niet meer bij… 
Laten we vol vertrouwen hopen dat binnen onze pater 
Damiaanparochie er jonge mensen zijn en blijven waarop we onze kerk 
en geloof kunnen bouwen!  
Vrijdag de 13e juni: bijgeloof en geloof gaan die dag hopelijk niet samen. 
 
Richard Gielens  
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Collecterooster: 
8 juni:  Pinksteractie: week van de Nederlandse Missionaris 
 
Lief en leed: 

Overleden:  
16 mei: Veerle Karman 
26 mei:  Laurentius (Lau) Geus 

 

Zondag 8 juni: hoogfeest van 
Pinksteren  
9.00 uur: eucharistieviering met 
voorganger pastor Tom Brooijmans 
en zang van het dameskoor. 
Liturgische kleur: rood. 
 
Misintenties: 

 Franciscus Stokx * ouders van ’t Westende-van Eijkeren en ov. fam. 
* Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders  * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Marinus Boonman en 
Cornelia Vermue * Tilly Vermue-Joossen * ov. fam. Vermue-Priem * 
Conny Limonard * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. 
fam. * Kees Geus en ov. fam. * Kees de Jonge * Leen van Gessel * 
Marietje de Winter-de Vos. 

 
Vrijdag 13 juni: H. Antonius van Padua. 
19. 00 uur: regionale vormselviering in Heinkenszand (vicaris 

Verbeek) en Goes ( bisschop Liesen). Onze parochiekern heeft dit 
jaar geen vormelingen, omdat we tweejaarlijks 
vormvoorbereidingen houden, samen met Ovezande en 
Lewedorp. 
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Zaterdag 14 juni: H. Lidwina 
11.00 -12.00 uur: inleveren kerksnuffelspullen bij parochiezaal. 
19.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastoraal 

werkster Jeanine Heezemans en zang van het dameskoor. 

Misintenties: 
 Adriaan Hoondert * Laurentius Rijk en Maria Menheere * ov. 
 ouders van den Dries-Boonman * Mia Vermaas-van den Dries * 
 Willem Witkam * Jrgt. Jan Hazen. 
 

Zondag 15 juni: H. Drie-Eenheid/Vaderdag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom Brooijmans en 

samenzang; organist: Wolfgang Nijholt. 

 Liturgische kleur: wit. 
Misintenties: 
 Jobina de Jonge-Vette * Adriaan Goense * Lau de Vos * Marian de 

Jonge-de Jonge * Cornelia Rijk * ov. ouders Bart en Janna Geijs-
Franse * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Martien 
vam Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Jaap Vermue * Johannes Smits en ov. 
fam. * Jac. Hoondert en ov. fam. * fam Vette-Boonman * Piet 
Verbart * Laurentius Priem en ov. fam.* Leen van Gessel * Jacobus 
Vermue en dochter Leny * Kees Ars * Jrgt. Kees de Winter. 

 

10.30 – 12.00 uur: 7e bijeenkomst communicanten. Thema: ‘Jezus is 
bij ons!’ In Willibrorduszaal. 

 
Vanaf 11.00 uur: jaarmarkt ’s-Heerenhoek.  Hou rekening met 

parkeerproblemen rond de kerk. 

Zaterdag 21 juni 
19.00 uur: eucharistieviering voor het hele gezin met voorganger 

pastoor Fons van Hees en zang van Esperanto en Missicanto. 
Thema: ‘alles heeft zijn tijd’. Liturgische kleur: wit 
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 Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. 

Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Wilhelmina Corstiaanse * Jobina Vette en ov. 
fam. * Jan Stokx * Jrgt. Sjaak Nijsten. 

 

Zondag 22 juni: Sacramentsdag ( heilig sacrament van het 
lichaam en bloed van Christus). 

9.00 uur: viering van Woord en Communie met medewerking van de 
liturgische werkgroep en zang van het dameskoor. 

 Misintenties: 
 Mina Stokx-Capello * Gretha Schrieks-Rentmeester * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Magdalena Vermue en ov. fam. * fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Adriaan Goense * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Jrgt. Rinus Rijk, Adriaan Rijk en Dymphna 
Lodiers. 

 

Zaterdag 28 juni: 
16.00-17.30 uur: slotbijeenkomst communicanten in 

Willibrorduszaal/pastorietuin ’s-Heerenhoek  
 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 10 juni  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.  Contactpersoon voor 
juni:  Annelies van Craenenbroeck tel. 351364.  


