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Zaterdag 25 augustus:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harry 
Buijssen en zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
 Daan Boonman en ov. fam. * Wim Boonman * Jrgt. 

Dymphna Lodiers-Adriaan Rijk en zoon Rinus * Laurentius 
Remijn * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Laurentius Oosthoek en 
Catharina Oosthoek-Martens * Karen Martens. 

 

Zondag 26 augustus: 21e zondag door het jaar 
6.00 uur: Dagbedevaart Banneux: vertrek vanaf 6 uur; 

informatie via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 0113-351875. 
 
 
 

Overleden: 
11 augustus: Marietje de Winter-de Vos 
 
Extra collectes: 
25/26 augustus: MIVA-collecte 
 
 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
mailto:rksheerenhoek@zeelandnet.nl


Jaargang 40 nummer 35 zaterdag 25 augustus  2012 

2 

 

9.00 uur: viering van woord en communie met pastoraal 
werkster Jeanine Heezemans en zang  van het dameskoor. 
Misintenties:  
 Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * Stien Kroon *  Piet 

de Jonge * Gerrit Capello * Laurentius Boonman-Vermue en 
ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten zielen 
* Magdalena Vermue en ov. fam. * ov. fam. van ’t 
Westende -van Eijkeren * Nicolaas Boonman en Elisabeth 
de Jonge * Lauran de Winter en ov. fam. * Marinus van ’t  
Westeinde * Tiny Geijs-Peperzak * Leny de Winter-Vermuë. 

 
Donderdag 30 augustus 
14.30 uur: opening schooljaar ; met medewerking van pastoraal 

werkster Jeanine Heezemans en alle kinderen van de Don 
Boscoschool. 

 
Zondag 2 september: 22e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie; met  voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor. 
Liturgische kleur: groen. 

 Koffiehoek na afloop van de dienst: zo mogelijk in de 
pastorietuin, anders achter in de kerk. 

 Misintenties: 
 Stien Kroon * Kees Ars * Jan en Lene van ’t Westende en 

ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin 
en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Laurentius Priem en ov. fam. * Bas en An Balleur * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue * Wilhelmina 
Corstiaanse * Pieter Pover en ov. fam. 
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Zondag 9 september: 23e zondag door het jaar/Ziekenzondag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het herenkoor. 
Misintenties: 
 Piet de Jonge * Wim Boonman * Marinus van ’t Westeinde 

* Stien Kroon * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * ov. 
fam. Vermue-Priem * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * 
Marinus Rijk en dochter Tonny * Laurentius Rijk en Maria 
Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * 
Jacobus Vermue en dochter Leny * A. Remijn-Boonman en 
ov. kinderen * Jrgt. Zuster Lydia Verdonk, ov. ouders 
Verdonk-Timans en ov. broers en zus. 

 
 

 opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 28  augustus 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?  

* augustus: Marlies Westdorp: tel. 352387. 
* september: Annelies van Craenenbroeck, 

tel. 351364 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 34/35 
Ma. 27.08: overleg misdienaarsuitje 13-15 uur. 
Wo. 29.08: IPV algemene ledenvergadering 20 uur 
Za. 01.09: Misdienaarsuitje; vanaf 16 uur. 
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Wijziging bankrekeningen parochie 
Banken berekenen steeds meer kosten direct door aan 
bankrekeninghouders. Het parochiebestuur heeft daarom het 
besluit genomen op ingaande 1 januari 2013 de ING-rekening op 
te zeggen en enkel via Raborekening te werken. Gelieve 
hiermee rekening te houden en zo mogelijk uw stortingen nu al 
om te zetten naar bankrekening 1285.96.538. De rekening van 
Fortis is al eerder opgezegd en kan niet meer gebruikt worden. 
 
Opname via kerkradio 
Elke kerkdienst in onze kerk is te beluisteren via de kerkradio: 
website of de speciale Lucas-radiobox. De reguliere vieringen 
van zaterdag en zondag blijven 3 maanden op de website 
bewaard, zodat u deze altijd kunt terug beluisteren of bewaren. 
Bij bijzondere vieringen of diensten (bijvoorbeeld uitvaart) 
passen we andere regels toe, omdat hierbij persoonlijke 
motieven een rol kunnen spelen, waarbij betrokkenen bezwaar 
kunnen maken. Enkel op verzoek en dan graag tijdig 
aangegeven, stellen we deze opnames in een archief 
beschikbaar voor derden via onze website.  

MIVA-collecte  

Op 25 en 26 augustus 2012 vindt de MIVA-collecte plaats in de 
katholieke kerken. De collecte 
staat in het teken van Zorg voor 
zieken in Zimbabwe.  

MIVA heeft onlangs 5 ambulances 
gedoneerd aan missieziekenhuizen 
in Zimbabwe. Maar er zijn nog 5 
ambulances nodig! Helpt u mee om 
deze collecte tot een succes te maken?  
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