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Zondag 15 mei: vierde zondag van Pasen,  
zondag van de Goede Herder, Roepingenzondag. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van Con Amore. 
Misintenties:  

Joke Capello * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk * 
Johanna en Maria Martens en fam. * Stien Kroon * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee 
* Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. Hugo Ars 

Overleden:  
 08 april: Margaretha Vreeke-Westdorp, 79 jaar. 
11 april: Gerardus Capello, 83 jaar. 
22 april: Adriaan Westdorp, 81 jaar. 
22 april: Frits Leiendecker, 72 jaar.  
 
 Collecteschema voor mei 2011: 
15 mei: Roepingenzondag 
21/22 mei: Caritascollecte voor eigen parochiële noden 
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en Magdalena Ars-Rijk * Hendrina Grimminck-Almekinders * 
Klazina Moison-Balleur * Rinus Oosthoek, schoondochter 
Agnes en ov. fam. * Johanna Raas-Geus en fam. 

 
15.00 uur: jubileumconcert Con Amore. Iedereen is van harte 
welkom; gratis entree.  
 
Zaterdag 21 mei: presentatieviering vormelingen 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger deken Paul 
Verbeek en zang van Missicanto. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties: 

fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Jobina Vette en ov. 
fam. * ov. ouders Remijn-Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. 
* Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Cornelia Boonman-van ’t Westende 
* ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de Jonge * 
Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge,zoon Joop 
en schoondochters Catrine en Agnes * Jacobus van ’t 
Westeinde en Jacomina Moison. 
 

Zondag 22 mei: 5e zondag van Pasen 
09.00 uur: viering van woord en communie met medewerking 
van de liturgische werkgroep en zang van het dameskoor. 
Misintenties: 

Jrgt. Cornelia  Rijk-Vermuë * Harry Verhoeven en Dina 
Verhoeven – de Jonge * Laurentius Ars en Adriana Ars-
Joosen * Piet de Jonge * Stien Kroon * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Magdalena Vermue en 
ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Mattie 
Boonman-van Eijkeren en ov. fam. * Jrgt. Jaap Vermue * 
Jrgt. Fridus Tempelaars. 
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Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag  17 mei  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:  
 De contactpersoon van de maand mei: Saar de Jonge-van 
Eijkeren, Kuijpersdijk 12, tel. 0113-351393. 
 

Vrijwilligersavond 
Het is een goede gewoonte om eens in de twee jaar een 
zogenaamde ‘vrijwilligersavond’ te organiseren, waarop we 
alle vrijwilligers uitnodigen. Natuurlijk ontvangt iedere 
vrijwilliger tijdig een persoonlijke uitnodiging , maar noteer 
alvast de datum: zaterdag 10 september 2011, vanaf 19.30 
uur in ‘de Jeugdhoeve’.  
 

Bedevaart Padua 
Eind oktober gaat het bisdom van Breda op bedevaart naar Padua 
en Assisi. Op dinsdag 17 mei is er een informatiebijeenkomst over 
deze bedevaart voor het dekenaat Zeeland. Deze 
informatiebijeenkomst wordt gehouden in de pastorie van de 
Blasiusparochie in Heinkenszand, en duurt van 16.00 u tot 17.30 u. 
Deken Paul Verbeek en medewerkers van de reisorganisatie gaan 
in op de achtergronden en bijzonderheden van de bedevaart naar 
de heiligen Antonius en Franciscus. We nodigen u van harte uit 
voor deze bijeenkomst. 
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Vertrek bisschop Van den Hende 
 
Geachte medewerkers in het pastoraat 
en geachte medegelovigen van het 
bisdom van Breda, 
 
Vijf jaar geleden benoemde paus Benedictus XVI mij tot 
bisschop-coadjutor in het bisdom van Breda. Een jaar later, eind 
oktober 2007, volgde de benoeming tot tiende bisschop van 
Breda. Vandaag, dinsdag 10 mei 2011, is bekend gemaakt dat de 
paus mij benoemt tot bisschop van Rotterdam. 
 
In de vijf jaren dat ik in uw midden mijn opdracht als coadjutor 
en als bisschop van Breda mocht vervullen met uw aller 
medewerking, had ik de gelegenheid intensief met de Kerk van 
Breda kennis te maken en op te trekken. Het bisdom van West-
Brabant en Zeeland is mij in korte tijd vertrouwd geworden. Het 
diocees ligt mij werkelijk na aan het hart. 
 
Zoals ik in 2006 vertrok uit het bisdom Groningen-Leeuwarden, 
zo wordt mij ook nu weer gevraagd -wanneer een opvolger in 
Breda wordt benoemd- te vertrekken uit het bisdom Breda. 
 
Op zaterdag 2 juli 2011 treed ik aan als de vijfde bisschop van het 
bisdom Rotterdam. Daar zal ik dan de bisschopszetel in bezit 
nemen. Dat betekent dat ik die dag zal terugtreden als bisschop 
van Breda. Maar van harte blijf ik nog een tijdje met u 
verbonden, totdat mijn opvolger in Breda zal aantreden. 
 
Ja zeggen in geloof als diaken, priester en bisschop ligt in 
elkaars verlengde. Dat heb ik gezegd tijdens de persconferentie 
op 9 september 2006, bij mijn start in Breda. Dat de weg van je 
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roeping steeds weer nieuwe stappen vraagt wordt op 
indringende manier zichtbaar nu ik het verzoek van de paus heb 
aanvaard om bisschop van Rotterdam te worden. Ook dit 
nieuwe ‘ja’ ligt in het verlengde van het eerste. 
 
Wanneer je ergens als bisschop begint is het een vereiste dat je 
de ontvangen herderlijke opdracht verricht met heel je hart. Nu 
ik t.z.t. uit Breda vertrek, betekent het loslaten van de inmiddels 
opgebouwde band met het bisdom een hele klus. Het vraagt 
een stap in geloof.  
 
Graag ben ik de komende tijd nog met u verbonden. Daarna 
blijft van harte de onderlinge verbondenheid in gebed, zoals ik 
die band ook mag bewaren met mijn oorspronkelijke bisdom 
Groningen-Leeuwarden. Wat mij betreft is het nimmer een 
kwestie van ‘uit het oog uit het hart’! Bovendien: ten diepste 
blijven we allen deel uit maken van dezelfde wereldwijde Kerk 
van Christus. 
Ik heb mij in het bisdom van Breda van harte ingezet voor het 
roepingenpastoraat, de catechese en de viering van de 
sacramenten, voor een bisdombreed engagement waar het 
gaat om de sociale leer van de Kerk in de samenleving van nu, 
en voor de intensivering van samenwerking en samenvoeging 
van parochies met het geloof voorop als onze grootste rijkdom 
en drijfveer. 
Op weg naar Pinksteren, wens ik ons allen de nodige inspiratie 
toe van de heilige Geest.  
‘Oremus pro invicem’ (laten wij blijven bidden voor elkaar)! 
 
+ J. van den Hende 
bisschop van Breda 
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Grotere gevoeligheid voor roepingenpastoraat ontwikkelen 

De liturgie vertelt die dag het evangelie van de Goede Herder. 
Het geheim van elke roeping ligt bij Jezus die ons bemint en op 
vele wijzen tot ons hart spreekt. 

 
Paus Benedictus XVI beklemtoont in zijn boodschap bij 
gelegenheid van roepingenzondag het belang van het gebed 
voor roepingen in gezinnen, parochies en gebedskringen. 
Daarnaast is het volgens de Paus essentieel dat elke lokale Kerk 
een grotere gevoeligheid ontwikkelt voor het 
roepingenpastoraat door jonge mensen te helpen om te 
groeien in een oprechte vriendschap met de Heer. In de 
vriendschap met de Heer is het persoonlijk en liturgisch gebed 
van belang, het aandachtig lezen van de Schrift en het luisteren 

naar het woord van God. 

Gebed om roepingen 2011 
geschreven door deken Paul Verbeek 

Goede God, 
Geef ons de moed om te antwoorden 
op wat U in ons hart hebt gelegd. 
Ieder mensenkind kan en mag uw 
tederheid hier op aarde zien. 
In het leven van alle dag worden ons 
hiertoe veel kansen geboden. 
We mogen U ontmoeten in de 
duizend gezichten van Uw volk. 
Zoveel verschillende mensen met 
eigen talenten. 
Mogen we onze talenten ontdekken 

en beschikbaar stellen. 

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=35
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Geef daarom ons bisdom Breda nieuwe priesters, diakens en 
religieuzen. Mannen en vrouwen die als pastoraal werker of 
catecheet een getuigenis afleggen. 
Gelovigen, jong en oud, die zich inzetten voor de Blijde 
Boodschap van Jezus de Christus en zo bouwen aan de kerk 
van morgen. We vragen U dat op voorspraak van Maria Ten 
Hemel opgenomen, patrones van ons bisdom Breda en de 
zalige paus Johannes Paulus II, die zich geheel aan U en de 
mensen heeft toegewijd. 
Amen. 
 
Bedevaart Beauraing 
 

Op zondag 6 juni vindt de 
jaarlijkse dagbedevaart naar 
Beauraing plaats. Dit jaar krijgt 
deze tocht een bijzonder tintje, 
omdat leden van koren uit 
Heinkenszand, Lewedorp en ’s-
Heerenhoek (Missicanto) 
gevraagd zijn om hun muzikale 
medewerking te verlenen. Samen 
zullen zij liederen uit de 
Spaanstalige eucharistieviering 

vertolken. ’s Middags verzorgen ze ook nog het lof.  
De koorleden zullen per touringcar reizen.  
 
Presentatie vormelingen  
Op zaterdag 21 mei zullen meisjes en jongens uit onze 
parochie zich presenteren als vormeling. Het is tegenwoordig 
niet meer zo vanzelfsprekend dat jongeren zich actief 
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inzetten voor kerk en geloof. Je kunt bijna spreken van moed 
om je als gelovige te manifesteren. 
Vandaar dat men in onze regio manieren zoekt om jonge 
mensen te motiveren om aan die kerk verbonden te blijven. 
Via bijeenkomsten hebben ouders/verzorgers en vormelingen 
zich voorbereid op dit sacrament, dat op pinksterzondag 12 
juni door deken Paul Verbeek wordt toegediend in de 
parochiekerk te Ovezande. Aanvang 9.30 uur. 
Voordien vindt er nog een gezamenlijke bijeenkomst plaats 
op zaterdag 28 mei tussen 16 en 20 uur; ook in Ovezande. 
Alle vormelingen krijgen hiervoor nog een persoonlijke 
uitnodiging. 
 
Eerste communievoorbereiding 
Op zondag 15 mei is er na de viering van 9 uur een maaltijd 
voor ouders en  12 communicanten in onze kerk. Deze 
maaltijd vindt plaats op het priesterkoor en moet gezien 
worden als een voorproef op de feitelijke communieviering, 
die op donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag, plaats vindt. 


