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Pater Voordeckers
Vakantie betekent ook een verminderde inzet van priesters en
pastoraal werkers in onze parochie. Sinds enkele weken mogen
we gebruik maken van de pastorale diensten van pater
Voordeckers. Hij verblijft tijdelijk bij familie in onze regio
(Hoedekenskerke) en heeft aangegeven de open plaats te
willen invullen bij het voorgaan in eucharistievieringen. De
parochie Pater Damiaan kan door zijn extra inzet in meer
parochiekernen eucharistievieringen aanbieden.
Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap
Overleden:
09 juni: Jopie de Vos-Vermeulen.
16 juni: Cornelis Laurentius (Kees) de Winter.
13 juli: Daniël Boonman..
Collectes in juli:
28 juli: Caritascollecte
Zondag 21 juli: 16e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Voordeckers
en samenzang. Orgelspel: Wolfgang Nijholt.
Thema: Jezus wil bij ons te gast zijn,. Maken wij ruimte voor
Hem?
Misintenties:
Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam.
*Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk
* Johanna en Maria Martens en fam. * Frans Courtin en
Johanna Pieterse * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Tilly
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë1
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van Stee * Pieter Vermue – Adriana Rentmeester en ov.
fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Ko van den
Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jeroen Vette en
Jozina Rijk * Jan en Rienus Schrieks. * Kees de Jonge
22 juli: Heilige Maria Magdalena
Geen viering in onze kerk.
Donderdag 25 juli: H. Jakobus
14.00 uur: open gesprek met parochianen.
Mensen uit onze parochiekern worden
uitgenodigd om mee te praten over
het reilen en zeilen binnen onze
geloofsgemeenschap. Wat kunnen wij
doen om onze kerk vitaal en zelfdragend
te houden? Gespreksleiders zijn
pastores Wiel Hacking en Bernard van
Lamoen. Iedereen is van harte welkom in onze pastorie,
die we hiervoor willen benutten. De bijeenkomst eindigt
rond 16 uur.
U bent van harte welkom. U kunt zich opgeven via
secretariaat (info@rksheerenhoek) of Richard Gielens: 0622815618.
Zondag 28 juli: 17e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul
Verbeek en zang van het dameskoor.
Misintenties:
Stien Kroon * Jobina Vette en ov. fam. * Magdalena de
Jonge * Henny Nette-Jasperse , Piet Traas en ov. ouders
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Frans Traas en Aplonia Traas-Moison * ov. fam. RemijnHuige * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Bastiaan de Jonge
en Catharina Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov.ouders
* de meest verlaten zielen * Cornelia Boonman-van ’t
Westende * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jacobus de
Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon Sjaak en ov.
fam. * Leen van Gessel * Jrgt. Lauran de Winter * Kees de
Jonge * Kees Ars en ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus
en fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens
en fam. * Maria Mattens en Leonardus Mattens.
Vrijdag 2 augustus: Eerste vrijdag van de maand:
communiebezoek, opgave via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs,
tel. 351875.
Zondag 4 augustus: 18e zondag door het jaar/ pastoor van Ars
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom
Brooijmans en zang van het dameskoor.
Misintenties:
Stien Kroon * Jan Boonman – Adriana Remijn en ov. fam. *
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * echtpaar de
Jonge-Rijk en dochter Jo * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk
* Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jan Franse en ov.
ouders * Lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam.
Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia
Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Adrianus
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Lau de
Vos.
Na afloop: koffiehoek achter in de kerk of in de pastorietuin (bij
goed weer)
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Dinsdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
Geen viering in onze kerk.

Vrijdag 9 augustus: H. Teresa /H. Benedicta van het Kruis
(Edith Stein)
19.00 uur: afscheidsviering pastoor Paul Verbeek in
Kwadendamme.
Na een periode van bijna 6 jaar neemt pastoor Paul Verbeek
afscheid van de Pater Damiaanparochie. Voor de parochie
en
voor u de gelegenheid om dank te zeggen voor zijn enorme inzet
voor de regio, voor de parochiekerken en voor de parochianen. Als
cadeau wil Pastoor Paul Verbeek graag een bijdrage voor een
beeld van Paus Johannes Paulus II en een bijdrage aan de reis voor
de heiligverklaring. Dus mocht u hem graag iets geven dan is
zijn wens een bijdrage voor het beeld en/of de reis.

Vluchtelingenhulp in ‘s-Heerenhoek
Er zijn weer enkele vluchtelingen met verblijfstatus in ons
dorp komen wonen. Mocht u spullen hebben, die voor u
weinig waarde hebben, maar voor anderen best handig
zijn…neem contact op met Richard Gielens, tel. 0622815618.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 23 juli 2013 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.
* juli: Ria Remijn, De Winterstraat 12: 0113-404386
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