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ADVENTSACTIE 

Tijdens de Adventsperiode zullen we een bus 
achterin de kerk plaatsen, waarin gaven 
geschonken kunnen worden voor de 
bisschoppelijke Adventsactie.  Folders met 
inlichtingen liggen achter in de kerk. 
 

PAROCHIEBOEK 

 Na elke zondagviering is er gelegenheid het parochieboek  
‘de Parel van ’s-Heerenhoek’ aan te schaffen.     

 Verkoopsprijs € 29,95. Het boek is ook te koop via de 
plaatselijke kapper Rentmeester en in boekhandels te Goes 
en Middelburg. 

 
KERKHOF 
 

Op Allerzielen worden heel veel  eenjarige planten gezet bij de 
graven van de overledenen. Vaak zijn het chrysanten. De 
bloemen blijven mooi tot er een paar nachtvorsten overheen 
zijn gegaan of ze zijn uitgebloeid. Als het in die periode hard 
waait zetten de kerkhofwerkers de potten en vazen vaak weer 
recht.  
Hoewel het de verantwoordelijkheid van de nabestaande is om 
uitgebloeide bloemen zelf te verwijderen, gebeurt dat zelden en 
vind je ze na verloop van tijd over heel het kerkhof terug. 
Om het kerkhof netjes te houden zullen de kerkhofwerkers  net 
als in voorgaande jaren in de 2 de week van december alle 
uitgebloeide bloemen verwijderen. 
Werkgroep beheer Kerkhof 
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OLIEBOLLENACTIE KOENKELPOT 

Het is een goede gewoonte dat de leden van de 
carnavalsvereniging begin december langs de huizen gaan om 
oliebollen te verkopen. Met de aankoop van een zak oliebollen 
steunt u hun stichting.  
Afgelopen maanden hadden wij tweemaal succes met de 
verkoop van oliebollen ten bate van de pilarenactie. Nu, in 
december, laten wij hen voorgaan en worden er geen oliebollen 
voor de kerk verkocht. 
 

KERSTACTIE EGIDIUSGEMEENSCHAP 
ANTWERPEN 
Elk jaar verzorgen vrijwilligers van de 
kern Heinkenszand een kerstactie, 
waarbij goederen worden ingezameld 
ten behoeve van daklozen uit 
Antwerpen. 

Dit jaar vindt de inzameling plaats in het weekend van 14-15 
december, ook in onze kerk. 
Voor volwassenen kunt u mutsen, sjaals, handschoenen, 
rugtassen, agenda’s 2014, balpennen en toiletartikelen afgeven. 
Voor kinderen denkt men aan: schoudertassen, turnzak, 
modieuze sjaals, mutsen, handschoenen en stripboeken. 
Uiteraard is geld ook welkom, maar dan via de brievenbus van 
het parochiecentrum. Op de enveloppe vermelden: kerst 
Antwerpen. 
Wij zorgen ervoor dat alle giften na 15 december in 
Heinkenszand terecht komen. Bij voorbaat dank! 
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Zondag 8 december: Maria Onbevlekte 

ontvangenis/  2e zondag van de 
Advent: (Populus Sion) 

9.00 uur: viering van Woord en 
Communie met voorganger pastoraal 
werkster Jeanine Heezemans en zang 
van het herenkoor. 

Misintenties: 
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * Jrgt. Adriaan 

Goense * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Jan 
Boonman-Adriana Remijn 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 * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Marinus Nijsten-
Josina Rijk en ov. kinderen * Leen van Gessel. 

 

03 november: Petronella Paree. 
12 november: Adriaan Nagelkerke. 
20 november: Johannes Goense. 
 
Collectes in december: 
01: start bisschoppelijke Adventsactie, deze actie loopt tot 
de 4e Adventszondag 22 december. 
Opbrengsten collectes in november: 
Allerzielen: € 261,94 
 Misdienaars-uitje € 130,70 
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Zaterdag 14 december:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 
 Misintenties:  
 Leen van Gessel * fam. Jaap de Jonge en ov. fam. 
 
Zondag 15 december: 3e zondag van de Advent (Gaudete) 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. 

Voordeckers; samenzang met orgelspel van W. Nijholt. 
 Liturgische kleur: paars/roze 
 Misintenties:  
 fam. C.Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * Stien 

Kroon * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Kees de 
Jonge * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * fam. Vette-
Boonman * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse * Johannes Smits en ov. fam. * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk * Chris Hoondert 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 10 december 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. 
Contactpersoon:   

 december: Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26 tel. 352029.  


