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Zondag 13 maart: 1e zondag in de vastentijd 
9.00 uur: eucharistieviering, waarin opgenomen doopviering,  
Met voorganger pastor Tom Brooijmans, zang van het 
herenkoor. Liturgische kleur: paars. 
 
 

Doop:  
13 maart: Shannen  Remijn, dochter van Albert-Jan en Viola 
Remijn - Mieras, Laustraat 36. 
Overleden:  
23 januari: Pau Polfliet (76 jaar) 
25 januari: Jozina van den Dries-Boonman (92 jaar) 
20 februari: Daniël Boonman (91 jaar)  
09 maart: Hendrina Grimminck- Allemekinders, 90 jaar, weduwe 
van Johannis Grimminck, woonachtig in Ter Weel, voorheen 
Blikhoek ’s-Heerenhoek;  
Collecteschema voor maart 2011: 
13 maart: start Vastenaktie /Aswoensdag; de collectebus staat 
tijdens deze veertigdagentijd achter in de kerk. 
Opbrengsten: 
26/27 februari: Caritas-collecte voor eigen parochiële  
                            noden € 93,95 
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Misintenties:  
Jobina van den Dries * Clazien Rentmeester-Rijk en dochter 
Mariëtte Rentmeester * ov. ouders Willem van ’t Westeinde en 
Paulina de Baar * Catharina Paree * Piet de Jonge * ov. ouders 
Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Johanna en 
Maria Martens en fam. *  ov. Leden van de K.V.O. * Stien Kroon 
* ov. fam. Vermue-Priem. 
 
Zaterdag 19 maart: H. Jozef  
19.00 uur: Byzantijnse viering  met voorganger: pater Paul en 
zang van het Tjoedakoor.  

Misintenties: 
ov. ouders Willem van ’t Westeinde en Paulina de Baar * 
Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Cornelis Verhaar-wilma 
Hamerlinck en fam. * Gerardus Moison en Jacomina Raas * 
fam.C. Boonman-van Stee en Verdonk * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Jeroen Vette en Josina Rijk. 
 

Zondag 20 maart: 2e zondag in de vastentijd 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van Con Amore uit Goes. 
Misintenties: 

Mari Franse * Joke Capello * Jacobus de Hond-Cornelia de 
Hond-van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * Johannes 
Stokx en dochter Elly * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. 
fam. * Cornelia Rijk * Stien Kroon * Cornelis Verdonk en 
Anna van der Heijden * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en 
ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse. 
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Opgave misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 22 maart  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  maart is: 
mevr. Jo Paree-Hoondert, Burg. Timansweg 7, tel. 0113-351273. 

 
Vastenaktie 2011  

De Vastenperiode  start op Aswoensdag 9 
maart en loopt tot Stille Zaterdag 24 april 
2011. Traditiegetrouw start dan ook de 
Vastenaktie. Binnenkort ontvangt u via de 

Caritas meer informatie in uw brievenbus. U kunt uw bijdrage 
op verschillende manieren overdragen: via de offerpot in de 
kerk of via bank.  Dit jaar zullen de Filippijnen centraal staan. 
Meer informatie vindt u ook in het Parochienieuws. 
 
Stille Omgang 
U kunt zich nog opgeven bij pastoraal centrum Goes (218610) of 
via deken Paul Verbeek (06-13134758); liefst voor dinsdag 15 
maart. De bus vertrekt op zaterdag 21 maart na een korte 
gebedsdienst in Heinkenszand, om 20.15 uur.  
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Zilveren priesterfeest pater Paul 
Op vrijdag 25 maart hoopt pater Paul – naast zijn verjaardag-  
ook zijn 25-jarig priesterschap te mogen vieren. Hij herdenkt 
deze dag middels een eucharistieviering op diezelfde dag, 25 
maart, om 19 uur in onze kerk. Deken Paul Verbeek gaat samen 
met hem voor in deze viering. 
In tegenstelling tot eerdere publicaties zal er na de viering 
achter in onze kerk gelegenheid zijn hem te feliciteren en dus 
niet op een andere locatie. 
 

Voorbereiding Eerste 
Heilige Communie 
 Traditiegetrouw 
starten we direct –bij 
aanvang van de 
veertigdagentijd- met 
de eerste 
voorbereidende lessen 
voor onze 
communicanten. Dit 
jaar zullen twaalf 
meisjes en jongens 
deelnemen aan het 
project ‘Door de 

poort’ en lettend op het aantal zal het thema ‘ voor het eerst 
samen aan tafel’ ook verwijzen naar de twaalf leerlingen die 
Jezus had en waarmee Hij op Witte Donderdag maaltijd vierde. 
Op zaterdag 26 maart zullen de aanstaande communicanten 
zich presenteren tijdens de viering om 19 uur. 
Vanwege ziekte van pastoraal werkster Jeanine Heezemans, zal 
gekeken worden, wie deze dienst zal leiden.   
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