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 Vierde zondag van de veertigdagentijd:  
Laetare, ook wel halfvasten genoemd. 
Deze naam is ontleend aan de het beginwoord  
van  de Latijnse intredezang (Jesaja 66:10) 
Laetare Ierusalem et conventum facite omnes..  
(Verheugt u, Jeruzalem. Komt allen samen…) 
Zowel in de Oosterse als in de Westerse liturgie werd het afsluiten van 
het eerste deel van de vastenperiode van oudsher met enige 
plechtigheid gevierd. 
De liturgische kleur is paars of roze-rood en op deze dag werden in 
tegenstelling tot andere zondagen in de vastentijd orgelspel en 
bloemen in de kerk toegelaten. 
De strengheid van de vasten werd ook buiten de kerk enigszins 
verzacht: zo werd cafébezoek toegestaan en mochten geliefden elkaar 
op die dag bezoeken. Dat was in de vastentijd  vroeger immers 
verboden!  
Op halfvasten zegende de paus de Gouden Roos, vandaar dat men ook 
wel van ‘Rozenzondag’ spreekt. In het Vaticaan kent men de Gouden 
Roos; een gouden tak versierd met edelstenen, waarvan de middelste- 
de grootste bloem- balsem en muskus inhoudt.  

Hij wordt aangeboden aan personen, colleges, steden of landen. De 
Gouden Roos symboliseert de deugden die de overheid moet bezitten. 
Het gebruik van deze hoge kerkelijke onderscheiding is heel oud. Paus 
Leo IX vermeldt in 1051 dat het toen al een oude traditie was. Sinds de 
18e eeuw is ze alleen nog maar toegekend aan belangrijke 
heiligdommen en aan katholieke vorstinnen die uitblinken in vroomheid 
of liefdadigheid. Zo ontving Marie-Henriëtte van Oostenrijk, koningin 
der Belgen, haar van paus Leo XIII in 1893. In 1925 ontving de Belgische 
koningin Elisabeth deze onderscheiding uit naam van paus Pius XI. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Leo_IX
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Leo_IX
http://nl.wikipedia.org/wiki/18e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-Henri%C3%ABtte_van_Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Leo_XIII
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_in_Beieren_(1876-1965)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_XI
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De Gouden Roos werd in de 20e eeuw sinds 
de dood van paus Pius XII uitsluitend 
geschonken aan bedevaartplaatsen van, 
voornamelijk, Maria: Bethlehem (Israël, 1963), 
Fátima (Portugal, 1965), OLV van Guadalupe 
(Mexico, 1966), OLV van Aparecida (Brazilië, 
1967). 

Paus Benedictus XVI gaf de Gouden Roos in 
totaal 16 keer gedurende zijn 8-jarig 
pontificaat en uitsluitend aan 
Mariabedevaartplaatsen: een tweede aan de 
zwarte madonna van Częstochowa (2006), 
ook een tweede aan OLV van Aparecida 
(2007), een aan OLV van Mariazell (Oostenrijk, 
2007), aan OLV van Bonaria (Cagliari, Sardinië, 
2008), Onbevlekte Ontvangenis van 
Washington (VS, 2008), OLV van Genade 
(Savona, Italië, 2008), Genademoeder van 
Altötting (Duitsland, 2008), OLV van Guardia 

(Genua, Italië, 2008), OLV van Cabeza (Jaén, Spanje, 2009), OLV van 
Aquila (Italië, 2009 na de aardbeving), OLV van Europa (Gibraltar, 2009), 
OLV van Ta Pinu (Malta, 2010), OLV van Fátima (Portugal, 2010, ook haar 
tweede), OLV van Barmhartigheid (Cobra, Cuba, 2012), aan de Madonna 
van de Rozenkrans in Pompeï (Italië, 2008). Op 2 februari 2011,  op het 
feest van de opdracht van de Heer in de tempel (Maria-Lichtmis), schonk 
hij ze aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, voor het eerst in 
België. De Gouden Roos werd door aartsbisschop André-Jozef Léonard 
tijdens een viering op zondag 15 mei in ontvangst genomen van de 
pauselijke nuntius en in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van 
Scherpenheuvel geplaatst. 
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Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap: 
Overleden:  
03 februari: Cornelia (Kee) Oosthoek- van de Pas 
03 februari: Catharina Boonman 
18 februari: Laurus de Vos 
19 februari: Kimmo Pankow. 
                                                                           

Zondag 10 maart: Halfvasten:  
vierde zondag in de veertigdagentijd: Laetare 

 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: paars/roze. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * ov. fam.  Vermue-Priem * 

Paulina van ’t Westeinde –de Baar * Jeroen Vette en Jozina 
Rijk * Wilhelmina Corstiaanse * Jrgt. Piet van de Waart * 
fam. Remijn-van de Dries en ov. fam. 

 
Zaterdag 16 maart:  
19.00 uur: presentatieviering eerste communicanten met 
voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van Esperanto; 
liturgische kleur: paars. 
Misintenties:  
 Laurentius Remijn * Cornelis Verhaar-Wilhelmina 

Hamerlinck en fam. * Gerardus Moison en Jacomina Raas * 
ov. Leden Gedurige aanbidding * Ko van den Dries ov. 
ouders en zussen Jo en Corrie * Jan Stokx en dochter Elly. 
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Zondag 17 maart: vijfde zondag in de vastentijd: Judica 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en samenzang/orgelspel van Wolfgang Nijholt. 
Misintenties: 
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

Cornelia Rijk * Maria en Johanna Martens en ov. fam.* 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * 
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë- van Stee * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Maria Rosalia Goense-
Uitterhoeve * Gerrit Capello * fam. Cornelis Boonman-van 
Stee en Verdonk * Jaap Vermue * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse. 

 

Zaterdag 23 maart:  
19.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Missicanto; kindernevendienst 
 liturgische kleur:  paars. 
Misintenties:  
 Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. 

Remijn-Huige * ov. fam. M. Boonman-
Jasperse * Cornelia Boonman-van ’t 
Westende 

 
Zondag 24 maart: Palm- of Passiezondag  
9.00 uur: eucharistieviering met 
voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dameskoor. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=palmzondag&source=images&cd=&cad=rja&docid=aZ9eCw-NNxwOBM&tbnid=EKFESiU9bsIeFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmembers.home.nl%2Fghjhonings%2Fafbeeldingen%2F&ei=Qxk7UdLAHs3B0gXtlIFI&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNG6OBxsZTXBOyoBmhQcgTAA7c26XQ&ust=1362913979688049
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Misintenties:  
 Stien Kroon * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Cornelis 

Verdonk en Anna van der Heijden * Magdalena Vermue en 
ov. fam. * Connie Limonard * Laurentius Rijk en Maria 
Menheere * Lauran de Winter ov. grootouders en fam. * 
Jrgt. Roos Claessens-Courtin. 

 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 12 maart  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?  

* maart:Annelies van Craenenbroeck tel.351364 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal   
Zondag 10 maart: 10.30 – 12.00 uur: derde 
bijeenkomst communicanten. 
 
 
Informatieavond voor ouders van communicanten 
Woensdag 13 maart: Maria Magdalenazaal Goes 20 uur 
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KERKRADIO 
Op 1 maart jl. zijn de nieuwe regels inzake kerkradio 
ingegaan; voor luisteraars verandert het hopelijk niets 
qua verbindingen met onze diensten. Mocht u geen 
contact meer krijgen, dan ligt dat niet aan uw toestel, 

maar aan de dienstverlener die deze dienst aanbiedt. Neem 
direct contact op met Wilfried Boonman (contactpersoon 
Caritas: mailadres: beeldhoeve @hetnet.nl) of meldt dit aan 
Rinus de Jonge, Kuijpersdijk 12, tel. 351393.  
 
Voor nieuwe aansluitingen kunt u hier ook terecht. 
Voor de kerkradio zijn er de volgende  mogelijkheden: 
1) aansluiting per computer/internet is gratis; 
2) indien er geen internet/computer is kan een Lukas 2 
ontvanger worden geplaatst. Deze kost ca. € 200,--, maar wordt 

door de Caritas aangeschaft en 
in bruikleen geplaatst. Hiervoor 
wordt jaarlijks € 50,-- in rekening 
gebracht. Daarnaast is het 
noodzakelijk om een inbel-
verbinding te hebben om het 
signaal van de kerktelefoon te 
kunnen ontvangen. Door de 
leverancier hiervan wordt 
hiervoor € 90,-- per jaar in 
rekening gebracht. De Caritas 
berekent dit voor nieuwe 

aansluitingen één op één door. Tot slot zijn er nog de 
telefoonkosten die u betaalt, afhankelijk van het abonnement. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kerkradio&source=images&cd=&cad=rja&docid=I_BaLtBEpSENuM&tbnid=ShGmutFi2eTlLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.parochie-lumenchristi.nl%2F2010lc%2Fnode%2F7&ei=5AQyUYCiJbST0QXlr4HYAw&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNFxqQbL2QSXV6w1HhKQ4mdAFGL5XQ&ust=1362318930457552
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kerkradio&source=images&cd=&cad=rja&docid=8MJ7JCqq5tFGnM&tbnid=ux78OXkFag5VLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.evangelisatiehaastrecht.nl%2Fpages%2Fkerkradio.html&ei=Px07UcLaKIjA0QWPx4DACQ&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNEaT-8ESO9r5bAy4qc1NzdNi21Nwg&ust=1362914983873878
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 TIP! 
De KPN biedt een abonnementsvorm aan genaamd “BelVrij 
Weekend”. Met BelVrij Weekend belt u elke nacht en in het 
weekend gratis naar alle Nederlandse vaste en mobiele 
nummers. Met dit abonnement belt u dus in de weekenden 
gratis en heeft u géén extra telefoonkosten meer voor het 
luisteren naar de kerkradio. De huidige prijs voor dit 
abonnement bedraagt  € 18,31 per maand. 
 
KERKTV 
Onze kerk beschikt over een installatie, waarmee we de 
vieringen en diensten kunnen uitzenden c.q. opnemen. Hiervan 
is de afgelopen periode beperkt gebruikt gemaakt, omdat de 
voorzieningen voor de ontvanger/ kijker niet geheel duidelijk 
waren qua kostenplaatje. 
Binnenkort hopen we u te kunnen informeren, hoe u thuis de 
kerkdiensten kan volgen. Ook de bewoners van ‘Theresiahof ‘, 
‘de Kraayert’ en “Poelwijck” worden hopelijk  in dit proces 
betrokken.  Vrijwilligers die mee willen denken in de fase van 
opnamebeheer en cameravoering nodigen we uit te reageren 
via onze mail: info@rksheerenhoek.nl 
 
 
VASTENAKTIE 
 
De vastentrommel achter in de kerk staat klaar voor al uw 
vastenoffers; hetzij via het vastenzakje (bezorgd via 
parochienieuws, maar ook in de kerk aanwezig), maar 
overmaken via bank gaat ook:  ING  5850 ten name van 
Vastenaktie Den Haag ten behoeve van Honduras. 
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De Vastenaktiecampagne 2013 is voor een project rond 
arbeidsmigratie van de zusters Scalabriniana’s in Honduras. 
Jaarlijks ontvluchten honderdduizenden mensen de armoede en 
uitzichtloosheid in hun land. Ze willen een nieuwe toekomst 
opbouwen in de Verenigde Staten. Velen halen de grens niet 
eens en keren gedesillusioneerd terug. Anderen worden in de 
VS opgepakt en teruggestuurd. De zusters Scalabriniana’s 
trekken zich het lot van de arbeidsmigranten en hun 
achterblijvende gezinnen aan. Zij vangen hen op, geven 
beroepsopleidingen en werken aan sociale integratie.  

VASTENAKTIE  via basisschool 

 
 
Ook dit jaar hebben de leerlingen van de Don Bosco een 
toezegging gedaan om mee te werken aan de vastenaktie 2013. 
Over exacte data van inzameling en de vorm van de actie 
informeren wij u binnenkort.  
Uiteraard hopen wij –dankzij hun inzet- dat de parochiekern ’s-
Heerenhoek ook dit jaar een succesvolle Vastenactie kan 
voeren.  
Na Pasen vermelden we de tussenstand via dit infoblad. 
 
 


