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Vakantietijd… 
 
Nog één week druk op de 
ketel…en dan wellicht 
ontspanning na inspanning. 
De komende weken nemen Esperanto en 
Missicanto wat ‘gas’ terug om na de 
zomerstop er weer fris tegenaan te kunnen 

gaan.. 
In de zomervakantie-weken  
zijn er GEEN vieringen op 
zaterdag. Vanavond is dus de 
laatste zaterdagavondviering 
tot en met 17 augustus . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
14 mei: Mina Stokx-Capello. 
17 mei: Kees Geus.  
09 juni: Jopie de Vos-Vermeulen. 
16 juni: Cornelis Laurentius (Kees)  de Winter, 
echtgenoot van M. de Winter-Rijk , 93 jaar, 
woonachtig Osseweg 6 Borssele; uitvaart was op 21 
juni, waarna graflegging op ons kerkhof 
Extra collectes:  
22/23 juni: Caritas. 
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Zaterdag 22 juni:  
19.00 uur: eucharistieviering/ kindernevendienst met voorganger 

pastor Tom Brooijmans en zang van Missicanto. Deze viering is 
tevens bedoeld als een afsluiting van het schooljaar 2012-
2013.Liturgische kleur: groen.  

 Thema: Wie mag Ik zijn voor jou? 
Misintenties:  
 Wim  Boonman * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 

Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders 
* Jrgt. Rinus Rijk, Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * Jrgt. Sjaak 
Nijsten * Gilles Voet en ov. fam. * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk 

  
 Afsluiting zangjaar 2012-2013 

 Esperanto en Missicanto komen die middag/avond samen in de 
pastorietuin en de parochiezaak om in ontspannen sfeer de vakantie 
in te luiden … 

 
Zondag 23 juni: 12e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door de liturgische 

werkgroep en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Thema: Wie mag Ik zijn voor jou? 

Misintenties: 
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Maria en 

Johanna Martens en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë – de Winter * Willem de Jonge-
Lena de Jonge-de Winter en ov. fam. 

 
 
 
Zondag 30 juni:13e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom Brooijmans en 

zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
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  Misintenties:  
 Stien Kroon * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * 

Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * uit 
dankbaarheid * Lauran de Winter ov. grootouders en fam. * Kees 
de Jonge * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * Willem Remijn-
Clasina Rijk en Jobina Almekinders. 

 

Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 25 juni 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. 

* juni: Ria Knuit, tel. 351783.    

 

Toelichting Extra Collecte 
De Caritas is niet alleen lokaal actief, maar zet zich ook in voor projecten 
ver weg. De extra Caritas-collecte in dit weekend is bestemd Pater 
Nijsten.  In zijn brief van maart van dit jaar spreekt hij zijn dank uit voor 
de bijdrage die hij van ons en anderen heeft ontvangen. Tevens geeft hij 
aan dat hij veel geld heeft moeten investeren in het onderhoud van 
kerken en scholen in zijn uitgestrekte parochie in Suriname.  
In het kerkblad staat een gedeelte van zijn brief afgedrukt. Hij geeft 
hierin de essentie weer van wat de Caritas wil zijn: zich dienstbaar 
opstellen of  hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. 
Om onze oud parochiaan, Pater Nijsten in staat te stellen zijn werk te 
kunnen blijven doen, vragen wij u dan ook om uw steentje te willen 
bijdrage.  Iets wat voor ons, hier in ‘s Heerenhoek vanzelfsprekend is, is 
het daar allerminst. 
Hartelijk dank voor uw gave namens de Caritas. 
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Brief van Pater Nijsten, maart 2013: 
“Het is fijn om te ervaren dat er mensen zijn die achter het missiewerk 
willen staan en dit steunen. Deze brief zou ik speciaal willen gebruiken 
om al deze weldoeners heel hartelijk te danken. lk kom er niet altijd toe 
om mijn weldoeners een bedankje te sturen, maar dat wil niet zeggen 
dat ik u niet heel erg dankbaar ben. Door uw hulp heb ik heel wat 
kunnen realiseren dat ik anders nooit had kunnen doen. lk wil u graag 
laten weten wat ik de laatste tijd met uw steun gedaan heb. Regelmatig 
gaat er wel wat naar mensen die in moeilijkheden zitten en naar enkele 
zwervers die elke dag wel om een aalmoes komen vragen. Aangezien 
ik zelf leef van wat ik krijg en niets te kort kom, voel ik me verplicht om 
ook wat te geven aan deze zwervers. lk weet wel dat het vaak door 
drugsgebruik komt dat ze in die situatie zijn beland, maar dagelijks geef 
ik ze wel wat klein geld waarmee ze dan een broodje of wat 
drinken kunnen kopen”. 
 “Grote bedragen heb ik moeten besteden aan het dak van de kerk te 
Copieweg  75.633,00 dollar en aan de omheining van het terrein hier te 
Onverdacht Euro 7.028,62 waarvan nu Euro 4.920,O0 Euro betaald is, 
rest nog Euro2.10S,62. De renovatie van het kerkje op de plantage 
Vierkinderen heeft S.R.D.26.000,-(Ongeveer Euro 6.500,-) gekost, 
waarvan de mensen van de plantage zelf S.R.D. 10.000,- betaald hebben. 
Nu zijn we bezig met de kerk van Witsantie en de kosten daar zijn 
beraamd op S.R.D. 34.000,- Vorig jaar hebben we een vastenaktie 
gehouden voor dit doel en dat heeft S.R.D. L5.000,-opgebracht. Dit jaar 
is de vastenaktie van de cluster Para-Wanica bestemd voor de kerk te 
Bernharddorp want daar toont het dak ook verschillende lekkages en de 
houtluizen (termieten) hebben er ook lelijk huisgehouden. 
Te La Vigilantia is een computerlokaal gebouwd en daar heeft de 
Oblatengemeenschap Euro 5000,- voor gegeven en ook heb ik met de 
steun die ik van u had gekregen Euro 1.000,- kunnen geven. lk hoop dat 
ik met bovengenoemde informatie u wel enig zicht heb gegeven 
over de projecten die ik ondersteun in mijn parochies”. 


