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Hulde brengen… 

Paus Franciscus met monstrans 

 

Sacramentsdag (in 
het Latijn Sanctissimi corporis et 
sanguinis Christi 
solemnitas (Hoogfeest van het heilig 

lichaam en bloed van Christus), in het Nederlands ook wel het Hoogfeest 
van het Allerheiligst Sacrament genoemd) is een hoogfeest binnen 
de Katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren (zie 
ook Paas- en Pinksterdatum), maar in Nederland de laatste jaren steeds 
op de daarop volgende zondag gevierd wordt.  

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de 
gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en 
voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van 
zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de 
geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor 
de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot 
uitdrukking gebracht. Op talrijke plaatsen wordt na de Mis de 
geconsacreerde heilige hostie in een monstrans geplaatst, 
ter aanbidding. Ook gaat op deze dag de sacramentsprocessie uit, 
waarbij de priester het Allerheiligste Sacrament (de heilige Hostie) in 
een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt. Dit laatste 
is in sommige streken van Nederland een tijd in onbruik geweest, onder 
andere door het processieverbod dat vanaf 1848 tot 1983 in de 
Nederlandse grondwet was ingeschreven, maar wordt hier en daar 
opnieuw ingevoerd; denk aan Kwadendamme, waar voortaan 
tweejaarlijks deze traditie zal voortleven. 

In onze kerk zullen we zowel op zaterdagavond (aan het eind van de 
gezinsmis), als op zondagmorgen aandacht besteden aan dit hoogfeest. 

Het Allerheiligste zal via de monstrans worden uitgesteld. 
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Dank zeggen… 
De meeste mensen vinden het niet zo prettig, 
als ze in de volle belangstelling staan en er 
hulde gebracht wordt aan hen. 
Toch vinden we het deze keer op zijn plaats 
om een aantal mensen enorm te bedanken: 
Corrie Hoondert-Paree, Annie de Jonge-Raas, 
Jo Martens-Bal en Corrie Vreugdenhil hebben 
de afgelopen periode zich letterlijk met hart 
en ziel ingezet voor de jaarlijkse 

Kerksnuffelmarkt, die traditiegetrouw plaats vindt op de zondagse 
jaarmarkt van ’s-Heerenhoek. 
Niet alleen ontfermden zij zich over alle spulletjes, die een nieuwe kans 
kregen om nuttig en waardevol te zijn; zij zetten zich ook in om 
verschillende zelfgemaakte wenskaarten te verkopen. 
Dankzij hun inzet mochten we afgelopen weekend een bruto bedrag 
van € 1975.- ontvangen, waarvan € 700.- bestond uit kaartverkoop.  
Mogelijke kosten zullen het eindbedrag afronden op netto € 1900.-. 
Fantastisch!!!! 
Dank ook aan de gebroeders Rijk, ’s-Heerenhoeksedijk voor het 
beschikbaar stellen van opslagruimte en zeker dankjewel aan al die 

parochianen, die spullen belangeloos afstonden en/of 
enthousiast aankochten.  
Onze kerk zal dit cadeaugeld zeker goed besteden aan 
onderhoud en verbetering van het interieur, ter 
gelegenheid van het 140 jaar bestaan, dat we eind 

augustus met een plechtige eucharistieviering willen herdenken. 
Collecterooster: Geen extra collecte gepland. 

Lief en leed: 
Overleden:  
16 mei: Veerle Karman 
26 mei: Laurentius (Lau) Geus 
12 juni: Marinus (Rinus) Rijk. 
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zaterdag 21 juni: begin van de zomer/ Midzomerdag/-nacht 
19.00 uur: eucharistieviering voor het hele gezin/ kindernevendienst 

voor de jongsten met voorganger pastoor Fons van Hees en zang 
van Esperanto en Missicanto. Thema: ‘alles heeft zijn tijd’. 
Liturgische kleur: wit 

 Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. 

Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Wilhelmina Corstiaanse * Jobina Vette en ov. 
fam. * Jan Stokx * Jrgt. Sjaak Nijsten. 

zondag 22 juni: Sacramentsdag ( heilig sacrament van het lichaam en 
bloed van Christus). 

9.00 uur: viering van Woord en Communie met 
medewerking van de liturgische werkgroep en zang 
van het dameskoor.  

Misintenties: 
 Mina Stokx-Capello * Gretha Schrieks-Rentmeester * 

Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * Magdalena Vermue 
en ov. fam. * fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * 
Adriaan Goense * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge * Jrgt. Rinus Rijk, Adriaan Rijk en Dymphna 
Lodiers * Jaap Vermue. 

zaterdag 28 juni: 
16.00-17.30 uur: slotbijeenkomst communicanten in 

Willibrorduszaal/pastorietuin ’s-Heerenhoek.  
 
Zondag 29 juni: H.H. Petrus en Paulus 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van het herenkoor. 
Misintenties: 
 Misintenties:  
 Franciscus Stokx * Marian de Jonge-de Jonge * Laurentius 

Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en 
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Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Willem Remijn-Clasina 
Rijk en Jobina Almekinders * Marinus van Stee en Johanna 
Almekinders * Leen van Gessel * fam. Jaap de Jonge-de Jong en 
ov. kinderen * uit dankbaarheid * ov. fam. de Winter – Goense. 

 
Zondag 6 juli: 14e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom Brooijmans en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
 Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Paree-Hoondert * Nel 

Paree * Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Cornelis de Jonge-Cornelia van Gessel en ov. 
fam. * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. 
* Bas en An Balleur * fam. Hubrecht Vermue-de Winter * Marinus 
Nijsten- Josina Rijk en ov. kinderen * Leny de Winter-Vermue. 

 Na afloop koffiehoek achterin de kerk of in pastorietuin 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 24 juni  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. 

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.  Contactpersoon voor juni:  Annelies van 
Craenenbroeck tel. 351364.  

 
Na vandaag, zaterdag 21 juni is er geen zaterdagavondviering meer tot 

zaterdag 23 augustus. 


