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Zaterdag 19 maart: H. Jozef  
19.00 uur: Byzantijnse viering  met 
voorganger: pater Paul en zang van het 
Tjoedakoor.  

Misintenties: 
Mari Franse * 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. 

Overleden:  
20 februari: Daniël Boonman (91 jaar)  
09 maart: Hendrina Grimminck- Allemekinders, 90 jaar. 
  
Collecteschema voor maart 2011: 
19/20 maart:  Vastenaktie /Aswoensdag; de collectebus 
staat tijdens deze veertigdagentijd achter in de kerk. 
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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: 

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 * Adriaan 
Goense-Elena Ars en ov. fam. * Arjaan de Jonge en ov. fam. 
* Johannes Franse ov. ouders en fam. 
 

Vrijdag 25 maart: Maria Boodschap/ zilveren jubileumviering  
19.00 uur; eucharistieviering met voorgangers: pater Paul en 
deken Paul Verbeek; zang van de Zeeuwse koorschool en het 
Zeeuwse Vrouwenschola.  
Na afloop is er gelegenheid de jubilaris/jarige pater te feliciteren, 
onder het genot van een kopje koffie en een drankje. 
 
Zaterdag 26 maart: presentatieviering a.s. communicanten 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het gemengd koor ‘Missicanto’. Er is tevens 
kindernevendienst. 
Misintenties: 
Jobina Vette 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 * ov. ouders Harry Soeters en 
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Margaretha de Jonge * Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan 
Hoondert. 
 
 
 

 
 
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. 

 
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. Een kopje koffie en een drankje 
worden u aangeboden door het parochiebestuur. 
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Toneeluitvoeringen ´s-Heerenhoekse Comedie 
Op zaterdag 2 april de avondvoorstelling  " 
Moordweekend"  Aanvang 19.30 uur 
met bingo en gezellige dansmuziek na in de 
Jeugdhoeve. 
 Voorverkoop kaarten in de Jeugdhoeve op 23 & 
30 maart van 14.00 tot 16.00 uur. 
 Op zaterdag 9 april middagvoorstelling " Moordweekend"   
Aanvang 13.30 uur 
Deze is voor zonnebloemgasten en ouderen in de Jeugdhoeve. 
 
Concert in onze kerk 
Op zaterdag 2 april zal het Madrigaalkoor van de Zeeuwse 
Muziekschool een concert verzorgen in onze kerk. Het 
Madrigaalkoor dankt zijn ontstaan aan het 25-jarig jubileum van 
de Zeeuwse Muziekschool in 1980. Er werd toen een koor 
geformeerd dat bij die gelegenheid optrad. Naar aanleiding van 
dit optreden werd aan de toenmalige zangdocente Titia Dijkstra 
gevraagd een klein koor van haar (oud) leerlingen samen te 
stellen en dit geschiedde in 1982. Tot de zomer van 2002 heeft 
zij de leiding gehad over ons koor. Van september 2002 t/m 
augustus 2010 was Anne Marijke de Jong de dirigent. Op dit 
moment zwaait Anton de Kort de scepter . 
Ondanks de naam van het koor strekt het repertoire zich uit van 
ongeveer de Renaissance tot de 20e eeuw: van Palestrina en 
Monteverdi, via Purcell en Mozart, naar Strawinsky en Hendrik 
Andriessen. Tijdens dit concert staan werken van Strategier, De 
Klerk en Andriessen staan op het program. Het orgel wordt 
bespeeld door Jos Vogel. 
Het concert begint om 20 uur en de entree is gratis.  
Werkgroep evenementen Willibrorduskerk ’s-Heerenhoek  

http://www.kunstbus.nl/muziek/madrigaal.html

