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Namens het pastoraal team en de besturen van de Pater 
Damiaanparochie en de H. Mariaparochie mogen wij de 
volgende mededeling doen. 
 
Met ingang van 1 juni 2013 zal pater Vanluffelen s.d.b. 
een nieuwe benoeming aanvaarden in het pastoraal 
team van de parochies van de regio Oudenbosch. Per genoemde datum 
benoemt bisschop Liesen hem als parochievicaris in het pastoraal team 
van de IPV Oudenbosch onder leiding van pastoor Maickel Prasing. 
  
Pater Vanluffelen (Salesiaan Don Bosco) zal vanaf 1 juni woonachtig zijn 
in de Pauluspastorie in Oudenbosch. 
 
Dit alles betekent dat pater Vanluffelen s.d.b. de Pater Damiaanparochie 
gaat verlaten. Sinds november 2006 is hij voor de regio van de parochie 
werkzaam geweest, in het bijzonder voor de parochiekernen van ‘s-
Heerenhoek, Lewedorp, Goes en Heinkenszand. Op een later moment 
zullen we u informeren  over een moment van afscheid. 
 
Met het bisdom Breda is overleg gaande over de toekomstige invulling 
van het pastoraal team van onze parochies. 

Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek 

 
                                                                           
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
geen 
extra collectes:  
21 april: Roepingenzondag-collecte 
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Zondag 14 april: 3e zondag van Pasen 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger pastoraal 

werkster Jeanine Heezemans en zang van het herenkoor. Thema: 
‘Zijn aanwezigheid herkennen’  

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Jrgt. Jobina de Jonge-Rijk, Adriaan de Jonge 
en dochter Jo * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. 
Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * 
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Maria Rosalia 
Goense-Uitterhoeve * Lauran de Winter en ov. fam. * Jaap Vermue 
* Johannes Smits en ov. fam. * voor een ernstig zieke.   

 
10.00 uur:  bijeenkomst eerste communicanten : de poort van samen 

maaltijd vieren. Kinderen en ouders eten gezamenlijk in de kerk. 
  
Woensdag 17 april: bezoek bisschop Liesen aan Zeeland.  De bisschop  

maakt kennis met pastorteam, vrijwilligers, 
parochiekerncommissies en  en bestuursleden 
van de Pater Damiaanparochie en de 
Mariaparochie (Walcheren)   
Hij zal ook onze parochiekern bezoeken. Rond 
11.55 uur is hij aanwezig in onze kerk en zal 
daar nader geïnformeerd worden over de 
Byzantijnse viering. Een afvaardiging van het 
Tjoedakoor zorgt voor een muzikaal 

intermezzo. Verder is er gelegenheid om de bisschop kort te 
ontmoeten; rond 12.30 uur vervolgt hij zijn reis in ons vicariaat. U 
bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.  

19.00 uur: eucharistieviering in Willibrorduskerk Zierikzee; 
hoofdcelebrant is bisschop Liesen. De vormelingen uit onze 
parochiekern kunnen kennismaken met de bisschop, voorafgaand 
aan deze viering. Zij hebben een aparte uitnodiging ontvangen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=jCv6PZYUcPeR9M&tbnid=4bqp1dkXF3KHCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4489&ei=hshWUanPA8GnO8PBgZgJ&psig=AFQjCNGY42k20tjOb7z6UJQy3g-qPXMAiQ&ust=1364728326087620
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Zaterdag 20 april: presentatie vormelingen  
19.00 uur: viering van woord en communie  met 

voorganger pastoraal werker Wiel Hacking 
en zang van Missicanto. 

 Twaalf jongeren uit onze parochiekern zullen 
zich voorstellen tijdens deze viering.  ‘in vuur 
en vlam’ is het thema. 

Misintenties:  
 Jrgt. Laurentius Remijn * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 

Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * 
Deken de Zwager * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge 

 
Zondag 21 april: vierde zondag van Pasen; Roepingenzondag 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger Tom Brooijmans; 

samenzang met orgelspel. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * ov. ouders Frans Traas en Apolonia Traas-Moison en 

ov. fam.* Wim Boonman * Adriaan Westdorp-Johanna Westdorp- 
Janse, kleinzoon Roel, ov. ouders en broer Joost * Jrgt. Cornelis 
Vermue * Cornelia Rijk * Martien Nijsten en Cornelia Rijk * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * L. Traas en C.C. Traas-
Westerweele * Kees de Jonge. 

 
10.30 uur: zesde bijeenkomst communicanten ;  de poort van de 

herinnering. Ouders krijgen vanaf half elf een rondleiding door de 
kerk. 

  
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 16 april  2013  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. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd in het 

ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Een klein gebaar of 
bezoek wordt erg op prijs gesteld door velen. 

* april: Marlies Westdorp tel. 352387 
 

Daar zit muziek in 
Op de Don Boscoschool is 
men samen met de 
Muziekschool, fanfare en 
leerlingen van de Don 
Bosco school aan een 
muziekproject begonnen 
met een blazersgroep en 
een slagwerkgroep. 
 Met als Thema "Daar zit 
muziek in" 
 Ze zijn nu 12 weken bezig 
en zullen samen met de 

fanfare "Sint Caecilia" onder leiding van Judith van Boven een concert 
houden. Zij  voeren samen met de leerlingen het  muzikale werk op 
"Wieger Wordt Wakker". 
 Het concert zal tweemaal worden uitgevoerd en duurt ongeveer 45 
minuten aanvang 19.00 uur 
1e voorstelling voor de groep 1 t/m 4 
2e voorstelling voor de groep 5 t/m 8 aanvang 20.00 uur. 
  
Van de werkgroep ‘daar zit muziek in’ 


