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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. 

 

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

 Overleden:  
01 juni: Jan (Johannes, Adrianus, Paulus) Paree, 75 jaar,. 
collectes 
25-26 juni: Caritascollecte voor eigen parochie 
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Zondag 19 juni: H. Drie-eenheid/Vaderdag  
9 uur: eucharistieviering met pater Paul en zang van het 

dameskoor. Liturgische kleur: wit 
 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 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.  
De kerksnuffel ten bate van het onderhoud 
van de mariakapel is voor de parochiezaal. 
 
 

Zaterdag 25 juni:  
11.00 uur: huwelijkssluiting Daphne Paree en Stefan Engelke 
Voorganger is pastor Tom Brooijmans. 
19.00 uur:afsluiting schooljaar/kindernevendienst 2010-2011 
eucharistieviering met voorganger pastor Brooijmans   
en zang van kinderkoor ‘Esperanto’. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 

en ov. fam. * Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius 
Oosthoek * Jrgt. Sjaak Nijsten * ov. ouders Lau Vermuë en 
Maria Raas. 
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Zondag 26 juni: Sacramentszondag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Con Amore. Liturgische kleur: wit. 
 Misintenties: 
 Joke Capello  * Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermue en ov. 

fam. * Piet de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. 
fam. * Laurentius Boonman-Vermuë en ov. kinderen *  
Stien Kroon * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * 
Magdalena Vermue * Louise van Eijkeren ov. ouders en 
fam. 

 
 
 
 
Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 21 juni  voor de volgende  editie 
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. 

 
 

VERLOREN! GEVONDEN! 
Vorige week meldden we het verlies van 
een kleinood op of rond het kerkhof. Blij 
kunnen we u nu vertellen dat het verloren 
voorwerp gevonden en teruggebracht is. 

De eigenaar is erg dankbaar voor teruggave door de eerlijke 
vinder. 
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Concerten in en rond de kerk 
Op maandag 27 juni geeft de fanfare " St. Caecilia" in 
de tuin van de pastorie een tuinconcert (en bij slecht 
weer in de parochiekerk). Er zal een afwisselend 
programma ten gehore worden gebracht het geheel 
staat onder leiding van Judith van  Boven.  U bent 
hierbij van harte welkom.                                                                     
Aanvang van het concert 19.30 - 21.00 uur  
A-58 
Op zaterdag 2 juli is er een promotieconcert van koor A-58 in 
onze kerk. Zij zullen een uur lang liederen uit de voorstelling 
‘Hotel Lijkzicht’ ten gehore brengen. 
Aanvang 20 uur. Entree: € 7,50. 
Kaarten te koop bij kapsalon Rentmeester of op de avond zelf in 
de kerk. 
Informatiebijeenkomst 20 juni ’s-Heerenhoek 

In het samenwerkingsverband van de negen 
katholieke parochies van Walcheren en ‘de 
Bevelanden & Schouwen-Duiveland’ is weer 
een belangrijke stap vooruit gezet. Er komen 
uiteindelijk twee parochies; in elk van beide 
regio’s een. 

Om zoveel mogelijk parochianen van beide regio’s goed te 
informeren heeft de IPV (interparochiële vereniging, waarin alle 
parochies van onze regio verenigd zijn) een informatieavond 
gepland. Alle belangrijke vragen over toekomst en 
samenwerking tussen huidige parochies komen aan bod. 
Wij nodigen daarom iedereen uit op deze avond aanwezig te 
zijn.  
Plaats: H. Willibrorduskerk ’s-Heerenhoek 
Aanvang: 20 uur. 


