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In de wolken zijn…. 
Wie zou er niet in de wolken willen zijn, want – 
spreekwoordelijk- ben je dan erg blij en gelukkig. 
We mogen gerust vaststellen dat deze groep kinderen a.s. 
donderdag op Hemelvaart vooral geluk en blijdschap zullen 
uitstralen.  Samen met pastor Tom Brooijmans, Esperanto-koor 
en hopelijk veel parochianen zeggen we ‘welkom’ tegen onze 16 
communicanten: 
Roëlle Boonman (Beeldhoeveweg) 
Meike Boonman ( Lageweg, Nisse) 
Nienke van den Dries (De Jongestraat) 
Oskar Dubowski (Willibrordusstraat) 
Roan Goense ( Kraaijertsedijk) 
Zoë Joosen ( Deken de Zwagerpad) 
Eliza Kubicka ( Laustraat) 
Joni Moison ( Deken de Zwagerpad) 
Marsha Polfliet ( De Winterstraat) 
Jurian Moil ( Kokuitseweg, Kattendijke) 
Lukas Schrieks ( Van ’t Westeindestraat) 
Luna Sinac ( kapelaan Koningstraat) 
Giel Traas ( de Jongestraat) 
Dione Vermeulen (Blikhoek) 
Dean Vermue ( Deken Tomaslaan) 
Silver van ’t Westende ( Jurjaneweg, Borssele) 
Collecterooster: 
24/25 mei: Caritascollecte (zie informatie verderop in dit blad) 
29 mei: geen speciale collecte, maar de meeropbrengst wordt 
besteed aan onderhoud van het bijna 140 jarige kerkgebouw. 
1 juni: Zondag van de diaconie. 
8 juni:  Pinksteractie: week van de Nederlandse Missionaris  
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Lief en leed: 
Doopviering:  
zondag 1 juni: 12.30 uur  Menno van Zunderen, zoon van 
Leon van Zunderen en Agata Milczarek, Dregmansstraat 26. 
Overleden:  
30 maart: Jozina Maria (Sine) van ’t Westeinde 
16 mei: Veerle Karman, levenloos geboren dochter van 
Marijn Karman en Nathalie van den Dries, woonachtig in 
Lewedorp; in stilte begraven op ons kerkhof. 

 

Zaterdag 24 mei:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van Missicanto. 
Misintenties: 

 Engelbertus Rentmeester-Clazien Rijk en dochter Mariëtte 
* Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 
en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Jan Stokx * Gilles Voet ov. ouders en 
fam. * Cornelia Vette en Cornelis de Jonge en ov. fam. 
 
Zondag 25 mei: 6e paaszondag  
9.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door 
de liturgische werkgroep. Zang: dameskoor. 
Misintenties: 

 Gretha Schrieks-Rentmeester * Franciscus Stokx * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Jacobus Boonman en Johanna Rijk * 
Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * uit 
dankbaarheid. 
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10.30 uur: bijeenkomst Eerste Communicanten  in de 
Willibrorduszaal. 

 
Woensdag 28 mei:  
13.00 – 14.00 uur: generale repetitie communieviering.  
 
Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag  

11.00 uur: Eerste Communieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van Esperanto. 

 Misintenties: 
 Adriaan Nagelkerke * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-

de Jonge * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en Maria 
Menheere * uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk * 
ov. ouders Laurus Traas en Maatje Menheere * Jan Schrieks 
en Bets Westdorp * Tiny Geijs-Peprzak * Jrgt. Adriaan Rijk, 
Dymphna Rijk-Lodiers en zoon Rinus * Pau en Julia Polvliet-
Viskens en Marsha Izeboud. 
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Zondag 1 juni: zevende zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * 

lev. Leden Gedurige Aanbidding * Fonds Willemse * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * ov. fam. 
J. Remijn van den Dries * Lauran de Winter en ov. fam. * 
Jrgt. Arjaan de Jonge en ov. fam. 

 Na afloop koffiehoek. 
12.30 uur: doopviering met doopheer pastoor Fons van Hees. 
 
Zondag 8 juni: hoogfeest van Pinksteren  

9.00 uur: eucharistieviering met 
voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het 
dameskoor. 
 Misintenties: 
 Franciscus Stokx * oud. van ’t 
Westende-van Eijkeren en ov. fam. 
* Jan Boonman-Adriana Remijn en 
ov. fam. * ov. ouders Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en 
ov. ouders  * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * 
Marinus Boonman en Cornelia Vermue * Tilly Vermue-
Joossen * ov. fam. Vermue-Priem * Conny Limonard * Jan 
van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Kees Geus 
en ov. fam. 
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Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 27 mei  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.  Contactpersoon voor mei:  Cathy 
Dingemanse, Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.  

 

Caritascollecte 
Alhoewel de economie voorzicht uit het dal krabbelt, worden 
nog steeds veel mensen, ook  medeparochianen, getroffen door 
de crisis. De impact op hun leven is groot. Afnemende 
inkomsten leiden tot grote zorgen, tot financiële problemen en 
dikwijls ook tot geestelijke nood.  
De caritas ’s Heerenhoek weet zich betrokken bij mensen die 
het moeilijk hebben. Met deze extra collecte doen we een 
beroep op u om gestalte te geven en uw betrokkenheid te 
tonen bij mensen in nood in onze eigen parochie. Ook in de 
afgelopen maanden heeft de caritas (in alle discretie) hulp 
kunnen bieden in onze eigen parochie. 
We zijn weliswaar slechts bescheiden in onze mogelijkheden om 
anderen te helpen, maar met creativiteit kunnen we meer dan 
we denken. We vragen daarom uw gave om steun te kunnen 
(blijven) geven aan de parochianen waarvoor dit nodig is. 
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Naast uw gave en aandacht voor de problematiek als gevolg van 
de crisis, vragen we u ook om ons te laten weten dat mensen in 
uw omgeving extra hulp kunnen gebruiken of in moeilijkheden 
dreigen te geraken.  
In alle vertrouwelijkheid kunt u contact opnemen met de 
caritas,  
Hartelijk dank namens de caritas voor uw gave. 
 Inmiddels is de vastentijd voorbij. Dit jaar stond de Vastenaktie 
in het teken van hulp aan de allerarmsten in Sierra Leone om 
hen in staat te stellen een menswaardig bestaan op te bouwen. 
De voorlopige parochieopbrengst bedraagt in 2014: 
 
Parochieopbrengst 2014 

Via giro caritas, actie school €              1.141,90 
Via vastenzakjes €                  180,00 
Giften na overschrijving op het 
vastenzakje……. ……nog niet bekend 
Giften n.a.v. donateursbrief 
van vastenaktie……. ……nog niet bekend 
Theresiahof €                    46,70 
Collecte 09 maart 2014 €                  103,25 
Overige collectes €                  427,42 
Los in de vastentrommel €                    33,50 
Alle overige giften uit het 
parochiegebied €                            - 
  €               1.932,77 
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KERKSNUFFEL 
 
Zondag 15 juni houdt 

’s-Heerenhoek 
weer zijn 
jaarmarkt vanaf 
11.00 uur. De 
dames van de 
Kerksnuffel 
hebben 
aangegeven dat 
ze ook weer van de partij zijn met hun koopwaar: 
snuffelmarktspullen en zelfgemaakte wenskaarten. 

 Op zaterdag 7 juni kunt u nog spullen voor de snuffel 
afgeven op het bekende adres: gebroeders Rijk, ’s-
Heerenhoeksedijk /nieuwe schuur tussen 11-12.00 uur. 

 Op zaterdag 14 juni kan het ook nog, maar dan is de plaats 
van afgifte de parochiezaal Deken Holtkampstraat 9; ook 
weer tussen 11-12.00 uur. 

 Kunt u beide dagen niet en wilt u toch 
van uw spullen af? Neem dan contact op 
met Corrie Hoondert-Paree, tel. 351489.  

 De totale opbrengst gaat naar de post 
‘onderhoud en verbetering 
Willibrorduskerk’. Zeker in het jubeljaar 
waarin we 140 jaar kerkgebouw mogen 
vieren.  
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KERKBALANS 
 Als alles volgens planning is verlopen, heeft u de afgelopen 

dagen naast het Parochienieuws- juni-nummer ook post van 
ons ontvangen: een verzoek tot bijdrage actie Kerkbalans 
(ook wel ‘parochiebijdrage’ genoemd). 

 Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen bijdraagt aan 
onderhoud van kerkgebouw, in standhouding diensten en 
vieringen…. Tijden veranderen en we moeten hierin mee. 

 Hopelijk kunnen we over enkele maanden u al melden dat 
50 %  van onze parochianen  een gift heeft overgemaakt. U 
weet toch dat deze gelden rechtstreeks ten goede komen 
aan onze eigen parochiekern en niet in de grote pot van de 
Pater Damiaanparochie gestort worden?  

 Uiteraard moeten we wel maandelijkse afdrachten storten, 
maar uit een lege beurs is het moeilijk betalen… 

 U kunt ook besluiten maandelijks een bedrag over te 
maken; automatisch betalen via incasso wordt door een 
aantal leden al gedaan; handig en alle kleine beetjes helpen. 

 
 Zaterdagvieringen 
 Sinds enkele jaren worden er in de zomervakantieperiode 

geen vieringen gehouden op zaterdagavond. Houd u 
rekening ermee dat vanaf juli er geen zaterdagavond-
vieringen zijn! Op zaterdag 23 augustus is de eerst volgende 
zaterdagavondviering.  Tussen augustus en november 
draaien we proef met EEN ZATERDAGAVONDVIERING in  de 
maand: elke vierde zaterdag om 19 uur is er een 
avondviering.  Dit aangepast rooster heeft ook gevolgen 
voor de koren; zij zullen tijdig op de hoogte gesteld worden 
van deze aanpassing. 


