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zondag 12 juni: Pinksteren 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 
Tom Brooijmans; zang dames- en herenkoor. 
Liturgische kleur: rood. 
 Misintenties: 
  Jrgt. Bas Remijn * Clazina de Moor-de Jonge * Joke Capello 

* Lucija Timmerman-Stambulac * Piet de Jonge * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam.* 

 Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam. * Johanna en Maria Martens en 
fam.* Stien Kroon * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse *  Jan Franse en ov. ouders * 
Lauran de Winter en ov. fam. *  ov.  leden van de K.V.O. * 

Huwelijk: 
25 juni: Daphne Paree & Stefan Engelke (Zwitserland) 

 Overleden:  
01 juni: Jan (Johannes, Adrianus, Paulus) Paree, 75 jaar,. 
collectes 
05 juni: extra collecte onderhoud kerk`. 
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Johannes Smits en ov fam. * ov. fam. Vermue-Priem *  
Jacobus Hoondert * Jrgt. Johannes van den Dries-
Margaretha Vermue en ov. fam. * Jacobus Vermue en 
dochter Leny * Piet Verbart * voor een goede operatie en 
een goede genezing * 

 

 

09.30 uur: vormselviering Ovezande, waarin 18 vormelingen uit 
onze parochie het H. Vormsel ontvangen van vormheren 
deken  Verbeek en deken De Rooy. 

 
Zaterdag 18 juni:  
19.00 uur: eucharistieviering met Spaanse 
liturgische gezangen 
 
Voorganger is Pater Paul; de zang wordt verzorgd 

door Missicanto; liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
 Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * fam. 

Vette-Boonman * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge * 
Mia Vermaas-v.d. Dries en ov. ouders v.d. Dries-Boonman *  

 Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jrgt. 
Rinus Rijk,Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * Willem 
Witkam. 

 
Zondag 19 juni: H. Drie-eenheid/Vaderdag  
9 uur: eucharistieviering met pater Paul en zang 

van het dameskoor.  
 Misintenties: 

Cornelis de Jonge * Cornelia Rijk * Maria en Johanna 
Martens en fam. * Stien Kroon * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Laurentius Priem en ov. fam. * Cornelis 
Vermuë en Cornelia Vermuë- van Stee * Martien van 



Jaargang 39 nummer 24 zondag  12 juni  2011 

Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Jaap Vermue * ov.fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Kees van den Dries * Rinus Oosthoek, 
schoondochter Agnes en ov. fam. 

 Vanaf 11 uur: jaarmarkt rondom de kerk; hou rekening met 
parkeren. 

 
 
 
 
Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 14 juni  voor de volgende  
pinkstereditie doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 
351852 of via e-mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties 
kosten € 10,50. 

 
Ziekenbezoekgroep: 

Contactpersoon van de maand  juni:  
Ria Knuit- v.d. Molen, Merietestraat 20. Tel. 0113-351783. 

 
Kerksnuffel: 

Op zondag 19 juni is het jaarmarkt te ’s-
Heerenhoek. Ook dan vindt de jaarlijkse 
snuffelmarkt plaats. De dames van de 
voorbereidingsgroep hebben aangegeven dat 
er spullen ingeleverd kunnen worden op 

zaterdag 11 en 18 juni tussen 11 en 12 uur bij de schuur van 
gebroeders Rijk ’s-Heerenhoeksedijk 5. Wilt u meer weten 
of iets afspreken? Neem dan contact op met Corry 
Hoondert-Paree, tel. 351489. De opbrengst van deze 
kerksnuffel is bestemd voor het opknappen van de 
Mariakapel. 
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VERLOREN! 
Op woensdag, 8 juni,  is  tijdens werkzaamheden op en rond het 
kerkhof  een gouden kettinkje met medaillon verloren.  
Wie heeft het gevonden? 
Gaarne bezorgen bij Tiny Polderdijk –Burg.v.Horsighstraat 5- 
beheer en administratie begraafplaats -telefoon 0113-351858. 
Bij voorbaat dank, namens de gedupeerde. 
  

Gebedskaartje 
Het bisdom van Breda verspreidt 10.000 
gebedskaartjes. De gebedskaartjes worden 
deze week verstuurd aan parochies om uit 
te delen rond de vieringen van Pinksteren 
(zondag 12 juni). Het gebedskaartje kreeg 
als titel mee ‘Geef dat ons hart van liefde brandt’. 

Het kaartje werd gemaakt vanwege Pinksteren en het daaruit 
voortkomende engagement van gelovigen op basis van de 
sociale leer van de Kerk. 

Op het gebedskaartje staan vier coupletten van het ‘Veni 
Creator Spiritus’. Op de achterzijde is een citaat over de heilige 
Geest opgenomen uit het Compendium van de sociale leer van 
de Kerk (nr. 25): “De heilige Geest zorgt ervoor dat in ons 
binnenste dezelfde gevoelens van rechtvaardigheid en 
barmhartigheid leven die ook in het hart van de Heer aanwezig 
zijn.” 

Ook geeft het kaartje aan: “Het gaat in de sociale leer van de 
Kerk, in ons diaconaal en sociaal handelen om ‘een beschaving 
van liefde’, gebaseerd op het liefdesgebod van de Heer: ‘Dit is 
mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.’ 
(Johannes 15, 12)” 


