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Zondag 11 maart: derde zondag in de vastentijd 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Harrie 

Buijssen met zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 
paars. Thema: ‘een nieuwe geest zal ik u schenken’ 

 Misintenties:  
  Catharina Paree * Piet de Jonge * ov. ouders Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen *  
Stien Kroon *  ov.fam. Vermue-Priem * Wilhelmina 
Corstiaanse * Krijn de Jonge * Willem Remijn-Clasina Rijk en 
Jobina Almekinders * Paulina van ’t Westeinde – de Baar * 
Hendrina  Grimminck-Allemekinders. 

 
10.30 – 12.00 uur:  tweede bijeenkomst a.s. communicanten in 

de parochiezaal. Thema: de poort, die voor iedereen open 
staat… 

 

Overleden: 
06 februari: Wim Boonman  
Collectes: 
maart: 24/25 maart: Caritascollecte 
25 februari – 6 april: Vastenactie  
Doopviering: zondag 25 maart  14 uur. 
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Maandag 12 maart: 20 uur: ouderavond EHC Willibrorduszaal. 
 
Zaterdag 17 maart:  
19.00 uur:  viering van woord en communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep met zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Pau  Polfliet * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 

Gerardus Moison en Jacomina Raas * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en 
Corrie. 

20.15 uur:  kort gebedsmoment Heinkenszand  in Blasiuskerk als 
voorbereiding op busreis naar Amsterdam/Stille Omgang.  
U kunt zich nog voor deze reis opgeven; zie apart artikel! 

 
Zondag 18 maart: vierde zondag van de vastentijd/ 
Halfvasten: Laetare 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van Con Amore uit Goes; liturgische kleur: 
paars/roze. 
Misintenties:  

 Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Stien Kroon * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Johanna en 
Maria Martens en fam. * Cornelis Verdonk en Anna v.d. 
Heijden * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis 
Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Louise van Eijkeren 
ov. ouders en fam. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en 
ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Jaap Vermue * Jan Stokx en dochter Elly * Adriaan 
Goense-Elena Ars en ov.fam. * Wannes Franse en ov. 
ouders Franse-Steenbakker en fam. * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse 
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Zaterdag 24 maart: presentatie eerste communicanten 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Esperanto. Enkel 
kindernevendienst voor allerjongste kinderen (4- 7 jarigen) 

 Misintenties: 
 Daan Boonman en ov. fam. * ov. ouders Remijn-Huige,Rinus 

en Jozien en ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * 
Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Laurentius Oosthoek en 
Catharina Oosthoek-Martens * Gerrit Capello * ov.ouders 
de Jonge-de Jonge * ov. ouders Janse-van ’t Westeinde. 

 
Zondag 25 maart: vijfde zondag in de veertigdagentijd 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
paars. 
Misintenties:  

 Stien Kroon *  Joke Capello * ov. ouders Frans Traas-
Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Piet de Jonge * 
Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * ov. Leden van de 
V.O.K. * Magdalena Vermue en ov. fam. * Conny Limonard 
* Jrgt. Roos Claessens-Courtin. 

 

opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 13 maart 2012  voor de volgende  
editie doorgeven via de brievenbus; of via de mail: 
winro@zeelandnet) mevr. Nel de Winter/Roks, tel. 
351852.  Misintenties kosten € 10,50.  
 Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus 

inlevert, zet dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand 
al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of 
thuis herstellende is?  
 *  tot medio maart: Cathy Dingemanse,   
Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.  

 Half- eind maart: Ria Knuit, Merietestraat 20, 
tel. 351783. 
 
Stille Omgang  Amsterdam 
Komend weekend  vindt de Stille Omgang weer plaats in 
de binnenstad van Amsterdam. Voor degenen die ze 
bedevaart nog nooit hebben meegemaakt….een aparte 
belevenis, die u minstens eenmalig moet hebben 
ervaren. 
Uw opgave kan nog, want de bus is nog niet vol! 
Start 20.15 uur in Blasiuskerk Heinkenszand, waarna 
vertrek in touringcar naar Amsterdam. Aankomst te 
Amsterdam om 23 uur, waar een eucharistieviering plaats 
vindt in de Obrechtkerk.  Koffie en broodjes worden 
verstrekt. Hierna vertrekken de loopgroepen naar het 
centrum van Amsterdam, waar in stilte (!) dwars door het 
centrum gelopen wordt. 
Rond 2.00 uur vertrek uit Amsterdam, waarna u rond 
4.00 uur aankomt in Heinkenszand. Daar wordt u 
wederom koffie en broodjes aangeboden. 
Kosten: 25 euro (all-in) . 
Opgave via: deken Paul Verbeek: 06-13134758/ 0111-
415585. Een mailtje naar het pastoraal centrum Goes kan 
ook: pastorteam@zeelandnet.nl  Graag voor woensdag! 
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Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. De 
wereld groeit als we delen. 
 

De Vastentijd loopt in 2012 van 22 februari en tot 
en met 7 april. Op zondag 8 april is het Pasen. 
In deze periode vragen wij uw steun voor de 
Vastenaktie. Tijdens de Vastenaktie gaat het om 
zelf iets laten, zodat er meer is voor een ander. 
Wat doet u  voor een ander? 
 

HET PROJECT 
Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in Ethiopië. Hier 
zet de congregatie Daughters of Charity zich in voor de 
sloppenwijkbewoners van Addis Abeba. Met scholing, een 
vakopleiding of een lening krijgen de allerarmsten de kans een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Helpt u deze sloppenwijkbewoners aan een toekomst? 
 
UW BIJDRAGE: 
Voor € 12,- kan in Ethiopië een kind een jaar lang naar school  
Voor € 15,- kan in Ethiopië een jongere een maand lang een 
vakopleiding krijgen  
Voor € 20,- kan in Ethiopië een energiezuinige oven voor een 
broodbakker aangeschaft worden  
Voor € 32,- kan in Ethiopië een draaiwiel voor een pottenbakker 
aangeschaft worden  
 
Uw bijdrage aan de Vastenaktie kunt op verschillende manieren 
doneren, door: 

 Uw Vastenzakje deponeren in de aktietrommel achter in de 
kerk; 

http://www.taizeinnederland.nl/
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 Uw gave voor de vastenactie kan ook in een "gewone 
enveloppe" met daar op vermeld " vastenactie" in de 
brievenbus kunnen deponeren bij Rinus de Jonge 
(Kuipersdijk 12) of bij Margreet Rentmeester (Nassauweg 
30). Ook het reguliere vastenzakje kan eventueel bij hen in 
de bus worden gedaan. 

 Uw bijdrage over te maken op rekening 3460.25.656 tnv de 
Caritas ’s Heerenhoek; 

 Uw bijdrage over te maken op girorekening 5850 tnv 
Vastenaktie in Den Haag. Namens de Caritas hartelijk dank 
voor uw steun.  
 
Polenreis: 19-28 mei 2012;  
 

 
U kunt zich nog  tot 15 maart a.s. opgeven voor deze 
tiendaagse bedevaartreis via dhr. Kees Rentmeester 0113-
351687 of via  mailadres: rentmeester-fr@kpnplanet.nl  
Uiteraard krijgt u ook hier verdere informatie.  
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Eerste communievoorbereiding 2012 

 
 
Maar liefst achttien kinderen bereiden zich voor op hun 
eerste communieviering, die op zondag 29 april om 11 uur in 
onze kerk plaats vindt. 

 Lisan Boonman  (Akkerwinde/Nisse) 

 Maron Boonman, (Beeldhoeveweg ) 

 Olaf Driedijk,( De Jongestraat) 

 Janna van der Horst (Prins Hendrikstraat) 

 Max de Jonge (Boonmanstraat) 

 Marly Moison (Deken De Zwagerpad) 

 Levi Oreel ( Oost-Souburg) 

 Lauran Oosthoek (Pastoor Kroonstraat) 

 Sanne Rentmeester (Nassauweg) 
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 Melanie de Rooij – onderstaande foto – (Zwitserland) 

 Thijmen de Rooij – onderstaande foto – (Zwitserland) 

 Rowan Traas  (Vermuestraat) 

 Daan Traas (De Jongestraat) 

 Petra Traas (Deken Tomaslaan) 

 Maaike Vermue (Stoofweg) 

 Daphne de Vos (Blikhoek/Dregmansstraat) 

 Kim de Vos (Blikhoek/Dregmansstraat) 

 Diesel van ’t Westeinde (Jurjaneweg, Borssele) 
 
Wekelijks komen kinderen en ouders samen – na de 
zondagviering van 9 uur – in onze Willibrorduszaal, om zich voor 
te bereiden op hun grote dag… 
In zeven stappen zijn ze op weg naar de grootste poort, die 
onze kerk kent: de hoofdingang van de heilige Willibrorduskerk. 
Op zaterdag 24 maart kunt u met hen kennis maken.  
Melanie en Thijmen, dochter en zoon van Frank de Rooij en 
Marie-José de Jonge,  kleinkinderen van Rinus en Saar de Jonge-
van Eijkeren, maken hun voorbereiding via internet/e-mail. 
Dankzij de digitale snelweg is de afstand tussen ’s-Heerenhoek 
en Zwitserland overbrugbaar.  
Thema: Handen heb je om troost en steun te geven 

 

 


