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zaterdag  23 juni:   

19.00 uur: eucharistieviering/afsluiting schooljaar met 
voorganger pastor Tom Brooijmans; met zang van Esperanto & 
Missicanto. Leerlingen van de Don Boscoschool werken mee 
aan deze viering. Liturgische kleur: groen 
Misintenties:   

 Daan Boonman en ov. fam. * Pau Polfliet * Wim Boonman * 
Jrgt. Rinus Rijk, Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Deken de Zwager * Jrgt. Sjaak Nijsten * 
Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * Willem 
Witkam en fam. 

 
 
 
 

Overleden: 
17 mei: Apolonia Anthonia Oosthoek-de Jonge. 
Vanaf heden: actie Kerkbalans 
23/24 juni: Caritascollecte 
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Zondag 24 juni: de geboorte van 
Johannes de Doper  
9.00 uur: eucharistieviering met 
voorganger pastor Harrie Buijssen en 
zang van het dameskoor.  
Liturgische kleur: wit 
Misintenties:  
Stien Kroon * Piet de Jonge * Jan 
Boonman-Adriana Remijn  en ov. 
fam. * Laurentius Boonman-Vermue 
en ov. kinderen  * Johanna en 

Maria Martens en fam. * Bastiaan de Jonge  en Catharina Rijk 
* Frans Courtin en Johanna Pieterse *  Pieter Timmerman en 
Lucia Stambulac * de meest verlaten  zielen * Willem de Jonge – 
Lena de Jonge-de Winter en ov.  fam. * Louise van Eijkeren ov. 
ouders en fam. * Magdalena Vermue en ov. fam.* Rinus 
Oosthoek, schoondochter Agnes en ov. fam. 
  

Zondag 1 juli : 13e zondag door het jaar 
9.00 uur : eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur : groen. 
Na afloop van de viering : koffiehoek achterin de kerk. 
Misintenties : 
 Stien Kroon * Adriaan Westdorp - Joost Westdorp en ov. 

ouders * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam. * Bas en An Balleur * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * 
Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * Lauran de 
Winter en ov. fam.* Kees Ars. 

 
Dinsdag 3 juli: H. Tomas 
Geen viering in onze kerk. 
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Vrijdag 6 juni: eerste vrijdag van de maand 
Communiebezoek  Informatie via mevr. Ria Hoogesteger 
( tel. 351875) ; geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 8 juli: 14e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger vicaris Paul 

Verbeek en zang van het herenkoor. 
Misintenties: 
 Wim Boonman * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon 

Rinus * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verharr-Wilma Hamerlinck en fam. * Stien Kroon * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. Vermue-Priem * 
Jaap Vermue * Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en ov. 
fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter *ov. fam. van ’t 
Westende- van Eijkeren * Leny de Winter-Vermuë. 

  
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 27 juni 2012  voor de volgende  
editie doorgeven via de brievenbus; of via de mail:  
enkel via rksheerenhoek @zeelandnet.nl of tel. 0113-

352067.  Misintenties kosten € 10,50.  In juli zijn er geen 
zaterdag-avondvieringen gepland. 

   

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door 
indien iemand al langere tijd in het 
ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  
* juni: Cathy Dingemanse, tel. 352029. 
* juli: Ria Remijn, tel. 404386 

 
 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
Geen opgaven. 
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Vieringen in juli: 
Tijdens de vakantiemaand juli zijn er geen vieringen op 
zaterdagavond gepland. Houd u hiermee rekening, zeker bij de 
opgave van misintenties voor die maand. 
 
Onderhoud pastorie 

Medio juni is gestart met 
verder onderhoud aan de 
buitenzijde van de pastorie. 
Met name de dakgoten 
krijgen een opknapbeurt. 
Verder wordt gekeken naar 
de toegangswegen van en 
naar de pastorie en de 
mogelijkheid om deze 
woning beter te isoleren. 

Uiteraard gaan deze onderhoudswerken gepaard met kosten, 
maar er zijn mogelijkheden om investeringen  grotendeels terug 
te verdienen via beperking van stookkosten. 
 
Presentatie vicarissen  

Afgelopen woensdag 
20 juni zijn tijdens 
een plechtige 
eucharistieviering  in 
de Gertrudiskerk te 
Bergen op Zoom, in 
aanwezigheid van 
Mgr. J. Liesen de 

beide nieuwe vicarissen gepresenteerd. Vicaris drs. Paul  
Verbeek voor Middelburg en drs. W. Wiertz voor vicariaat Breda. 


