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Zondag 10 april: 5e zondag in de Veertigdagentijd: 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor.  
Liturgische kleur: paars. 

 Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Bas Remijn * Lucija 

Timmerman-Stambulac * Piet de Jonge * ov.ouders 
Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis de 
Jonge * Stien Kroon * Jrgt. Jobina de Jonge-Rijk, Adriaan 
Rijk en dochter Jo * ov.fam. Vermue-Priem * Hubrecht-

Overleden:  
09 maart: Hendrina Grimminck- Allemekinders, 90 jaar. 
26 maart: Klazina Moison-Balleur, 88 jaar. 
08 april: Margaretha Vreeke-Westdorp, 79 jaar, weduwe 
van Piet Vreeke, wonende Blikhoek 20; de uitvaart is op 
woensdag 13 april om 10.30 uur, waarna graflegging op 
ons kerkhof. 
 Collecteschema voor april 2011: 
10 april:  Vastenaktie; de collectebus staat tijdens deze 
veertigdagentijd achter in de kerk. 
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Smits-Magdalena de Jonge en ov. fam. * ov.ouders 
Hoondert-Schrieks en ov. fam. * Johannes v.d. Dries-
Margaretha Vermuë  ov. fam. * Hugo Ars en Magdalena 
Ars-Rijk * Adrie van den Dries en ov. fam. * Johannes Smits 
en ov. fam. 

 
10.30 uur: 3e bijeenkomst van a.s. communicanten in de 

parochiezaal. ‘de poort van al het goede dat gegeven wordt’ 
 

maandag 11 april:  
20 uur: filmavond parochiezaal Lewedorp;  ‘zin in zien’ met 

pastoraal werker Wiel Hacking; entree € 2.- 
 
woensdag  13 april: 
10.30 uur: uitvaartdienst van Margaretha Vreeke-Westdorp; 

voorganger is pastor Tom Brooijmans, zang van het 
Maranathakoor. Na de dienst graflegging op ons kerkhof. 

 
19.00 uur: tweede bijeenkomst vormelingenen ouders uit 

Ovezande en ’s-Heerenhoek in onze kerk.  
Project:  ‘Als koningen van ooit’ 

 
zaterdag 16 april: 
19.00 uur: eucharistieviering/kindernevendienst / met 

voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van het 
dameskoor. Liturgische kleur: paars 

 Misintenties:   
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter 
Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Cornelia 
Boonman-v.’t Westende * Wilhelmina Corstiaanse * Deken 
de Zwager * Albrecht Remijn-Johanna Boonman en ov. 
kinderen. 
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Zondag 17 april: 6e zondag /Palmzondag : 

begin van de Goede Week/ 
Lijdensweek 

9.00 uur: viering van woord en 
communie met voorganger pastoraal 
werker Wiel Hacking; samenzang. 

Misintenties: 
Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-v.d. Dorpel, zoon Sjaak 
en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelia Rijk * Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Lauran 
de Winter en ov. fam. * Kees van den Dries. 

 
10.30 uur: 4e bijeenkomst van a.s. communicanten in de 

parochiezaal. ‘de poort van alle tranen die gedroogd worden’ 
 
Maandag 18 april: 
19.00 uur: boeteviering in H. Bonifaciuskerk te Kwadendamme; 

voorganger is deken Paul Verbeek. 
 
Dinsdag 19 april: 
19.00 uur: boeteviering in r.k. kerk te Hansweert; voorganger is 

pastoraal werker Wiel Hacking. 
 
woensdag 20 april: 
19.00 uur:  Diocesane Chrismaviering in Kloosterzande; 

voorganger is bisschop Van den Hende; een 
vertegenwoordiging van onze parochie zal hier de  drie 
oliën ophalen. Na afloop koffiehoek; u bent uitgenodigd bij 
deze speciale viering aanwezig te zijn. 



Jaargang 39 nummer 15 zondag 10 april  2011 

 
donderdag 21 april: Witte Donderdag 
geen viering in onze kerk. 
 
vrijdag 22 april: Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kruisweg verzorgd door de liturgische werkgroep. 
 
 
 

 
 
Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag  12 april  voor de volgende weekeditie 
doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via e-
mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50. 

Ziekenbezoek:  
Als je even niet “mee” kunt doen, is 
het fijn als anderen aan je denken en 
je – zo mogelijk- een bezoekje 
brengen.  Weet u iemand die 
aandacht nodig heeft, geef dit dan 
door aan de ziekenbezoekgroep ’s-
Heerenhoek. De contactpersoon van 
de maand  april: Cathy Dingemanse, 
Deken Tomaslaan 26 , tel. 0113-
352029. 

 
Nieuwe gastvrouw parochie 
Per 1 april is Rosina van den Boom onze nieuwe gastvrouw voor de 
parochie.  Rosina volgt Marij Moonen op, die na 30 jaar trouwe 
dienst op eigen verzoek is gestopt. Wij wensen Marij en haar man 
Jan een periode van rust en genot toe; Rosina veel succes in je 
nieuwe functie.  


