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zaterdag 21 april:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Cornelis Verhaar- Wilma 
Hamerlinck en fam. * Daan Boonman en ov. fam. * ov. fam. M. 
Boonman-Jasperse * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie 
* Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * fam. Cornelis 
Boonman-van Stee en Verdonk . 
 
 
 

Overleden: 
11 maart:Apolonia (Leu) Balleur- Pieterse. 
03 april: Cornelis (Kees) Ars. 
10 april: Adriaan Oosthoek. 
19 april: Laurentius Remijn, 78 jaar; hij woonde 
voorheen Molendijk 84. Uitvaart donderdag 26 april. 
Collectes: 
21/22 april: Caritascollecte 
29 april : Eerste Communieviering ten bate van in 
standhouding eucharistieviering 
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Zondag 22 april: 3e zondag van Pasen 
Thema: ‘Kracht van Godswege’ 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul met 
zang van Con Amore. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
 Jrgt. Adriaan Westdorp, kleinzoon Roel, ov. ouders en 

broer Joost * ov. ouders Frans Traas-Apolonia Moison en 
ov. fam. * Stien Kroon * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 
Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter 
* Lauran de Winter ov. grootouders en fam. * Laurentius 
Rijk en Maria Menheere * Jrgt. Cornelis Vermuë * ov. fam. 
van Aert-Vos * fam. Jaap de Jonge en ov. kindren * Wim 
Boonman. 

 Speciale aandacht voor 20-jarig bestaan liturgische 
werkgroep en drie jubilarissen. 

 
Donderdag 26 april:  
10.30 uur: uitvaartdienst van Laurentius Remijn, met 

voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van 
Maranathakoor.Na de dienst graflegging op ons kerkhof. 

 
Zondag 29 april: Zondag van de Arbeid/Roepingenzondag 

11.00 uur Eerste Communieviering met voorganger 
pastor Tom Brooijmans en zang van Esperanto. 
 

Thema: ‘Jezus is de Goede Herder/ zorg hebben 
voor elkaar’ 
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Misintenties: 
 Laurentius Ars en Adriana Ars-Joosen * Stien Kroon * Piet 

de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* Piet Timmerman en Lucia Stambulac * de meest verlaten 
zielen * Tiny Geijs-Peperzak * Isabel Hand * Jan 
Rentmeester -Catharina de Jonge en dochter Marijke * Jan 
Franse-Johanna van ’t Westende,Jan, Ko en Janny * Karen 
Martens. 

 

 Zondag 6 mei: vijfde zondag van Pasen,  
 zondag van de Oosterse Kerken 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
 van het dameskoor. Liturgische kleur: wit 
 Thema: ‘de liefde van God’ 
 Misintenties:  
 Stien Kroon *  Piet de Jonge * Gerrit Capello * lev. Leden 

Gedurige Aanbidding* ov. fam. Martens-Verschragen en 
Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * 
Bas en An Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * 
Anthonia Remijn en ov. fam. Na afloop : koffiehoek. 

 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 24 april 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via 
de mail: winro@zeelandnet) mevr. Nel de 
Winter/Roks, tel. 351852.  Misintenties kosten € 10,50.  

  Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, 
zet dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 
in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is?  
 * april: Marlies Westdorp,  tel. 352387. 
* mei: Annelies van Craenenbroeck, tel. 351364. 

 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
22 april: 10.30- 12.00 uur:  zesde bijeenkomst van de 
communicanten; tevens rondleiding van de ouders van 
communicanten. 
28 april: 13.45 uur: generale repetitie communicanten. 

 
Kerkbijdrage:  
In mei ontvangen velen van ons een 
extraatje, in de vorm van vakantiegeld. 
Uiteraard bent u degene die bepaalt 
waaraan het geld uitgegeven 

wordt….maar mogen we een bescheiden beroep op u doen? 
Elk jaar, bewust in mei, sturen we onze kerkleden een overzicht 
van inkomsten en uitgaven over de afgelopen jaren. 
Niemand zal het verbazen dat we als organisatie niet quitte 
draaien; sterker nog: de verwachtingen voor 2010 en 2011 zijn 
dat we ruim 25.000 euro tekort zullen komen. 
Wie zal dat betalen? Zoete lieve Gerritje (als die in ’s-Heerenhoek 
al bestaat) zeker niet (alleen). 
U, als lezer van dit blad, toont altijd al interesse en wij 
vertrouwen erop dat u ons ook dit boekjaar zult steunen. 
Degenen, die minder vaak de kerk bezoeken, willen we via een 
speciaal verzoek aanschrijven en vragen mee te (blijven) doen. 
Toegegeven: de voorgestelde bijdrage op jaarbasis (door het 
bisdom bepaald) van € 109.- zal voor menigeen  veel/teveel zijn. 
Maar ook hier geldt: ‘alle bijdragen zijn ons even lief’.   
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun. 


