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Zaterdag 24 maart: presentatie eerste communicanten 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor/deken 

Paul Verbeek en zang van Esperanto. Kindernevendienst 
voor allerjongste kinderen (4- 7 jarigen) 

 Misintenties: 
 Daan Boonman en ov. fam. * ov. ouders Remijn-Huige,Rinus 

en Jozien en ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * 
Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Laurentius Oosthoek en 
Catharina Oosthoek-Martens * Gerrit Capello * ov.ouders 
de Jonge-de Jonge * ov. ouders Janse-van ’t Westeinde. 

  
Zondag 25 maart: vijfde zondag in de veertigdagentijd 

Overleden: 
11 maart:Apolonia (Leu) Balleur- Pieterse. 
Collectes: 
maart: 24/25 maart: Caritascollecte 
25 februari – 6 april: Vastenactie  
Doopviering: zondag 25 maart  14 uur. 
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09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
paars. 
Misintenties:  

 Stien Kroon *  Joke Capello * ov. ouders Frans Traas-
Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Piet de Jonge * 
Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * ov. Leden van de 
V.O.K. * Magdalena Vermue en ov. fam. * Conny Limonard 
* Jrgt. Roos Claessens-Courtin. 

  

 
14.00 uur: doopviering met pastor Brooijmans en zang van 

Missicanto. Dopelingen zijn: Riona Boonman, dochter van 
Ronald en Mariëlle Boonman-Caljé  (Beeldhoeveweg 3), 
Lars, Johannes Boonman, zoon van Erik Boonman en 
Mirjam van den Dries, (Roverweg 1, Lewedorp),  Esmee van 
de Kreeke, dochter van Arno van de Kreeke en Marina 
Platschorre-van de Kreeke (Pastoor Fronhoffstraat 2), 
Eloise , Cornelia, Alberta Sinac, dochter van Jurgen Sinac en 
Linda Sinac-Remijn, (Kapelaan Koningstraat 40). 

 
26 maart: Maria Boodschap. Vanwege de vastenzondag, wordt 

dit hoogfeest vandaag gevierd; geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 1 april: Palmzondag  
09.00 uur: eucharistieviering 

met voorganger pater 
Paul en zang van het 
dames- en herenkoor. 
Liturgische kleur: rood. 
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Misintenties:  
 Jrgt. Piet Traas en Henny Nette-Jasperse * ov. ouders Frans 

Traas-Apolonia Moison en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * Cornelis verhaar-Wilma Hamerlinck en 
fam. * Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * lev. Leden Gedurige 
aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en 
Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov.fam.* Bas en An 
Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * ov. ouders 
Hoondert-Schrieks en ov. fam.* ov. fam. Hubrecht Vernuë-
de Winter * Lauran de Winter ov. grootouders en fam. * 
Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Jrgt. Corrie Traas-Stokx. 

 
 
 Woensdag 4 april:  
19.00 uur: Chrismaviering in Onze Lieve Vrouw in het Woud-kerk 

te Wouw, voorganger bisschop Jan Liessen.   
 
Donderdag 5 april: Witte Donderdag 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van Missicanto. 
 
Vrijdag 6 april: Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kruisweg langs de veertien staties in onze kerk, 

verzorgd door leden van de liturgische werkgroep en zang 
van het dameskoor. 

 
19.30 uur: regionale viering ‘the Passion’  met voorganger 

deken Paul Verbeek met medewerking van de regionale 
jongerenkoren ROJK.  
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Zaterdag 7 april: Stille Zaterdag/Paaszaterdag 
 

19.00 uur: Paaswake /eucharistieviering met voorganger 
pater Paul en medewerking van dames- en herenkoor. In 
deze viering wordt de paaskaars van ’s-Heerenhoek en 
Lewedorp gezegend en ontstoken. 
Misintenties:  
Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Laurentius 
Oosthoek en Catharina Oosthoek-Martens * Adriaan 
Hoondert * Krijn de Jonge * ov. ouders Bart en Janna 
Geijs-Franse * Jan franse en ov. ouders 
   
Zondag 8 april: Pasen, verrijzenis van de Heer 
 
10.30 uur: gezinsviering, viering van woord en 
communie, voorganger pastoraal werkster Jeanine 
Heezemans en zang van Esperanto en Missicanto. 
 
Misintenties:  
Jrgt. Gré Vreeke-Westdorp en Piet Vreeke * Stien Kroon 
* Johanna en Maria Martens en fam. * Laurentius Ars en 

Adriana Ars-Joosen * Catharina Paree * Magdalena de 
Jonge * Pau Polfliet * Piet de Jonge * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Piet Timmerman en Lucia 
Stambulac * Willem de Jonge-Lena de Jonge-de Winter en 
ov. fam. * Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en ov. fam. 
* ov. fam. Vermue-Priem * Harry Verhoeven en Dina 
Verhoeven-de Jonge * Adrianus Franciscus Franse en 
Wilhelmina Franse-Franse * Johannes Smits en ov. fam. * 
Jrgt. Han van den Dries * Leny de Winter-Vermuë. 
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opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 27 maart 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of 
via de mail: winro@zeelandnet) mevr. Nel de 
Winter/Roks, tel. 351852.  Misintenties kosten 
€ 10,50.  

 Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, zet 
dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 

 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 

in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is?  
 *  tot eind maart: Ria Knuit, Merietestraat 20, tel. 351783. 

 
 
Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. De 
wereld groeit als we delen. 
 

De Vastentijd loopt in 2012 van 22 februari en tot 
en met 7 april. Op zondag 8 april is het Pasen. 
In deze periode vragen wij uw steun voor de 
Vastenaktie. Tijdens de Vastenaktie gaat het om 
zelf iets laten, zodat er meer is voor een ander. 
Wat doet u  voor een ander? 

HET PROJECT 
Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in Ethiopië. Hier 
zet de congregatie Daughters of Charity zich in voor de 
sloppenwijkbewoners van Addis Abeba. Met scholing, een 
vakopleiding of een lening krijgen de allerarmsten de kans een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Helpt u deze sloppenwijkbewoners aan een toekomst? 
 

http://www.taizeinnederland.nl/
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UW BIJDRAGE: 
Voor € 12,- kan in Ethiopië een kind een jaar lang naar school  
Voor € 15,- kan in Ethiopië een jongere een maand lang een 
vakopleiding krijgen  
Voor € 20,- kan in Ethiopië een energiezuinige oven voor een 
broodbakker aangeschaft worden  
Voor € 32,- kan in Ethiopië een draaiwiel voor een pottenbakker 
aangeschaft worden  
 
Uw bijdrage aan de Vastenaktie kunt op verschillende manieren 
doneren, door: 

 Uw Vastenzakje deponeren in de aktietrommel achter in de 
kerk; 

 Uw gave voor de vastenactie kan ook in een "gewone 
enveloppe" met daar op vermeld " vastenactie" in de 
brievenbus kunnen deponeren bij Rinus de Jonge 
(Kuipersdijk 12) of bij Margreet Rentmeester (Nassauweg 
30). Ook het reguliere vastenzakje kan eventueel bij hen in 
de bus worden gedaan. 

 Uw bijdrage over te maken op rekening 3460.25.656 tnv de 
Caritas ’s Heerenhoek; 

 Uw bijdrage over te maken op girorekening 5850 tnv 
Vastenaktie in Den Haag. Namens de Caritas hartelijk dank 
voor uw steun.  
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Eerste communievoorbereiding 2012 

 
 
Maar liefst achttien kinderen bereiden zich voor op hun 
eerste communieviering, die op zondag 29 april om 11 uur in 
onze kerk plaats vindt. 
 

 Lisan Boonman  (Akkerwinde/Nisse) 

 Maron Boonman, (Beeldhoeveweg ) 

 Olaf Driedijk,( De Jongestraat) 

 Janna van der Horst (Prins Hendrikstraat) 

 Max de Jonge (Boonmanstraat) 

 Marly Moison (Deken De Zwagerpad) 

 Levi Oreel ( Oost-Souburg) 

 Lauran Oosthoek (Pastoor Kroonstraat) 

 Sanne Rentmeester (Nassauweg) 

 Melanie de Rooij – onderstaande foto – (Zwitserland) 
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 Thijmen de Rooij – onderstaande foto – (Zwitserland) 

 Rowan Traas  (Vermuestraat) 

 Daan Traas (De Jongestraat) 

 Petra Traas (Deken Tomaslaan) 

 Maaike Vermue (Stoofweg) 

 Daphne de Vos (Blikhoek/Dregmansstraat) 

 Kim de Vos (Blikhoek/Dregmansstraat) 

 Diesel van ’t Westeinde (Jurjaneweg, Borssele) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal 
 
01 april: 10.30 – 12.00 uur: eerste communievoorbereiding 
03 april: 19.30 uur: parochiebestuur- overleg kerkhofwerkers 
11 april: gezamenlijke maaltijd van eerste communicanten, 
vanwege aanwezigheid alle kinderen (i.p.v. 15 april). 
 
Paascommunie:  
Wenst u voor Pasen de communie thuis te ontvangen? Neem 
contact op met Mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875. 
 


