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Doopviering:  
9 december: Sjoerd van IJserloo en Jurre Streng. 
Overleden: 
04 november: Johanna Westdorp-Janse, . 
06 november: Jan Rijk  
11 november: zuster Corona (Martina de Jonge)  
15 november: Cornelia Catharina Traas-Westerweele 
Extra collectes 
15 december: Caritascollecte 
24/25 december: onderhoud/restauratie kerkinterieur 
31 december: onderhoud/restauratie kerkinterieur 
Opbrengsten: 
04 november: misdienaarsuitje: € 197,47 
25 november: Cecilia 50 jaar: € 185,38

 tweede adventszondag 
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Zondag 9 december: 2e zondag van de Advent  

9.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door de 
liturgische werkgroep en zang van het herenkoor. 

Misintenties:  
 Krijn de Jonge * Stien Kroon * Marinus van ’t Westeinde * 

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 * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk * Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. 
kinderen * Albrecht Remijn-Johanna Boonman en ov. 
kinderen * Marietje de Winter-de Vos. 

 
14.15 uur: doopviering Jurre Geert Benjamin Streng & Sjoerd 

Hendrik Gerard van IJserloo met doopheer pastor Tom 
Brooijmans. 

 
Zaterdag 15 december:  
19.00 uur:  eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
 Laurentius Remijn * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk 

* Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Jeroen Vette en Jozina 
Rijk * fam. Vette Boonman * Willem Witkam 
en fam. 

Oliebollenverkoop ‘de Koenkelpot’  
 Op zaterdag 15 december trekken prins Richard 
en zijn gevolg weer over het dorp om iedere 
dorpsbewoner te laten proeven dat de 
feestmaand begonnen is.   
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Zondag 16 december: derde zondag van de Advent 

 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking; samenzang en orgelspel. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia Rijk * Johannes Smits en ov. fam.* 

Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Louise van 
Eijkeren ov. ouders en fam. * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Adrianus Franciscus Franse en 
Wilhelmina Franse-Franse 

   

 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 11 december 2012  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. 
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Graag op enveloppe vermelden: misintenties. 
 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 

langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  

* december: Cathy Dingemanse; tel. 352029. 
 
Bijeenkomsten in kerk/ Willibrorduszaal week 50/51:  
Maandag 10 december:   
overleg parochievergadering 20 uur. 
Dinsdag 11 december: repetities vanwege kerst 
Maandag 17 december: repetitie fanfare in kerk vanwege kerst 
Woensdag 19 december:  
13.00 uur: KBO-viering 
19.00 uur: generale repetitie Zuid-Bevelands kerstkoor. 
Donderdag 20 december: 
18.30 uur: Schoolviering vanwege kerst. 
 
Kerkbijdrage: 
Velen van u hebben een brief ontvangen inzake kerkbijdrage 
2012. Indien de informatie niet juist is, vragen wij u contact op te 
nemen met het parochiebestuur, zodat we de fouten kunnen 
herstellen. Excuses voor het ongemak. 

 Telefonisch: 0113-352067 of 354038; liefst na 18 uur. 

 Mail: rksheerenhoek@zeelandnet.nl of 

info@rksheerenhoek.nl 

 

Kerkradio  

Vanaf eind januari 2013 veranderen tarieven van deze 

verbinding. We houden u via een persoonlijk schrijven 

hiervan binnenkort op de hoogte. 
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