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Zaterdag 22 september: Vredesweek 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Missicanto. Liturgische kleur: 
groen. Kindernevendienst. 

 Thema: ‘Waar hebt ge onderweg over getwist?’ 
 Misintenties:  
 Daan Boonman en ov. fam. * Laurentius Remijn * ov.ouders 

Remijn-Huige,Rinus en Jozien en ov. fam. * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Jan van den Dries-Margaretha 
Vermuë en ov. fam. * Laurentius Oosthoek en 
Catharina Oosthoek-Martens * Jan Schrieks en 
Rienus * Cornelia Boonman-van ’t Westende * 
Jan Werri en ov. fam. * Cornelis de Jonge-
Cornelia Vette en ov. familie. 

Overleden: 
13 september: Dirk Kempers (emeritus-pastoor Goes) 
 
Extra collectes: 
22/23 september: Caritas 
07 oktober: Wereldmissiedag 
 
Opbrengst: collecte bloemversiering € 83,05 
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Zondag 23 september: 25e zondag door het jaar/Vredesweek   
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. 

 Misintenties: 
   Stien Kroon * Wim Boonman * Piet en Gré Vreeke-

Westdorp * Jrgt. Cornelia Vermuë-van Stee * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Marinus van Stee en Johanna 
Almekinders * Johannes Vermue en Catharina Almekinders 
* Bastiaan Remijn en Antonia Rijk. 

 
Zondag 30 september: 26e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor.  
 Misintenties:  
 Piet de Jonge * Marinus van ’t Westeinde * Stien Kroon * 

Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam.* Maria en Johanna Martens en 
fam. * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * 
de meest verlaten zielen * Jaap Vermue * Gerrit Capello * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk. 

 
Vrijdag 5 oktober: eerste vrijdag van de maand: 

Communiebezoek: informatie via mevr. Ria Hoogesteger-
Geijs, tel. 351875. 

 
Zondag 7 oktober: 27e zondag door het jaar : H. Maagd van de 

Rozenkrans/Wereldmissiedag voor de kinderen. 
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9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het Zeeuws jongenskoor & herenkoor Goes.  
Liturgische kleur: groen. 

 Misintenties:  
 Jrgt. Apolonia Traas-Moison en Frans Traas en ov. Fam. * 

Kees Ars * Stien Kroon * ov. ouders Bart en Janna Geijs-
Franse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Bas en An 
Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * ov. ouders Simon 
Boonman-Pieternella de Baar en ov. fam. * Maria Rosalia 
Goense-Uitterhoeve * Kees Bal.  (na afloop koffiehoek) 

 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 25 september 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via de 

mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 

  

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien 
iemand al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, 
of thuis herstellende is?  
* sept.: Annelies van Craenenbroeck, tel. 351364 
* oktober: Ria Remijn, tel. 404386. 
 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 39/40:  

 Dinsdag 25 september: parochiebestuursvergadering. 

 Woensdag 26 september: kerkhofwerkers actief (wekelijks) 

 Donderdag 20 september: Missicanto/repetitie 

 Maandag 1 oktober: overleg Allerzielenviering/ 13.30 uur 
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CARITASCOLLECTE 

Allereerst wil ik u namens de Caritas hartelijk danken voor u gave in de 
afgelopen maanden.  
Deze keer vragen we uw gave voor onze kerstactie. Waarom nu? Het 
lijkt wat vreemd om in september al te komen voor de 
kerstpakkettenactie. Toch is het niet zo raar. We zijn nu reeds bezig met 
de planning en eerste voorbereiding zoals bv het bestellen van de 
geschenken, om in december deze te kunnen uitdelen.  
Ook dit jaar zullen alle parochianen van 85 jaar of ouder worden 
bezocht. Hierbij helpen ook de kinderen van onze basisschool door 
samen met hun ouders een bezoek af te leggen. Daarnaast bezoeken de 
dames van de ziekenwerkgroep parochianen wiens partner in het 
afgelopen jaar is overleden. 
 
Met de kerstactie  willen  we  vooral tot uiting brengen dat de 
ontvanger in de dagen voor kerstmis niet vergeten wordt, maar ook 
deel uitmaakt van onze (geloofs-)gemeenschap. De attentiewaarde 
staat voor ons voorop. 
Om de kerstactie mogelijk te maken vragen we uw gave. Nu reeds 
hartelijk dank namens de Caritas ’s-Heerenhoek. 
  
Kerstboom 2012 
Sinds enkele jaren stellen parochianen een boom beschikbaar die we 
met kerst in de kerk kunnen plaatsen. Vaak gaat het om een ‘uit de 
kluiten gewassen’ spar of dennenboom. Denkt u aan kappen? Neem dan 
eerst contact met ons op.  Mail naar info@rksheerenhoek.nl of bel Henk 
Postema 354038.  
 
Jaar van het geloof 
Met zijn apostolische brief "Porta Fidei", heeft paus Benedictus 
XVI op 11 oktober 2011 een "Jaar van het Geloof" uitgeroepen, dat 
begint op 11 oktober 2012 en eindigt op 24 november 2013. Op 11 
oktober is het immers 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans 
concilie werd geopend en ook de twintigste verjaardag van de 
Catechismus van de Katholieke kerk. 
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