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Zaterdag 24 november: HH. Andreas Dung Lac en gezellen 
19.00 uur:  viering van woord en communie/kindernevendienst 
verzorgd door de liturgische werkgroep en zang van kinderkoor 
‘Esperanto’. 
Misintenties: 
 Daan Boonman en ov. fam. * Wim Boonman * Cornelis 

Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. ouders Remijn-
Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. * Cornelia Boonman-van 
’t Westende * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. 
fam.* Jan Schrieks en Rienus * Marinus Rijk en dochter 

Overleden: 
04 november: Johanna Westdorp-Janse, . 
06 november: Jan Rijk  
11 november: zuster Corona (Martina de Jonge)  
15 november: Cornelia Catharina Traas-Westerweele 
 
Extra collectes 
25 november: Caeciliakoor (50 jaar) 
02 december: pepernotencollecte voor kinderkoor 
15 december: Caritascollecte 
24/25 december: onderhoud/restauratie kerkinterieur 
31 december: onderhoud/restauratie kerkinterieur 
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Tonny * ter herinnering aan Rinus Rijk * Pau Polfliet * Jrgt. 
Gilles Voet en ov. fam. * Cornelis de Jonge en Cornelia Vette 
en ov. fam. 

  

zondag 25 november: Christus Koning 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger vicaris Paul 
Verbeek; tijdens deze viering herdenken wij het vijftigjarig 

bestaan van het dameskoor.  
In deze speciale viering zingen beide 
Caeciliakoren (dames en heren). 
Liturgische kleur: wit. 
Na afloop is er voor alle koorleden een 
feestelijke  koffietafel (enkel 
genodigden). 
Misintenties: 
Jrgt. Frans Traas-Apolonia Traas-
Moison en ov. fam. * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Stien 
Kroon * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * de meest verlaten 

zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue * ov. 
fam. Hubrecht Vermue-de Winter * Jan en Leune van ’t 
Westende e ov. fam. * ov. ouders Jan Martens en Catharina 
Martens-Visser * Jaap de Jonge en Maria de Jonge-de Jong 
* overleden leden  kerkelijk Sint Caeciliakoor. 

 

Het hoogfeest van Christus Koning dateert van 1925. De 
oorsprong is de encycliek Quas Primas (11 dec. 1925) van Pius XI. 
Als middel tegen de vernietigende krachten van de tijden wees 
hij hierin op het koningschap van Christus. 
Het feest wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. 
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Zondag 2 december: 1e zondag van de Advent  
9.00 uur: eucharistieviering /pepernotenviering met 
voorganger pastoor Paul Verbeek en 
zang van het kinderkoor ‘Esperanto’.  
Liturgische kleur: paars. 
Misintenties:  
 Matthijs de Jonge en Maria 

Janssens * Kees Ars * Gerrit 
Capello * Stien Kroon * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * 
ov. fam. Martens-Verschragen 
en Evers, Ko en Corrie * 
Pieternella Johanna Verdonk-
van’t Westende * Bas en An Balleur * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-
Franse * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen. 

 Na afloop: koffiehoek, achterin de kerk. 

Zondag 9 december: 2e zondag van de Advent 
9.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep en zang van het herenkoor. 
Misintenties:  
 Krijn de Jonge * Stien Kroon * Marinus van ’t Westeinde * 

Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * ov. ouders 
Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * ov. fam. Vermue-Priem * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk * Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. 
kinderen * Albrecht Remijn-Johanna Boonman en ov. 
kinderen 

14.15 uur: doopviering met doopheer pastor Tom Brooijmans. 
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opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 27 november 2012  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?  

* december: Cathy Dingemanse; tel. 352029. 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 48:  
Maandag 26 november: overleg parochiebestuur 
en werkgroep beheer administratie kerkhof. 
 
Oliebollenverkoop ‘de Koenkelpot’ 
 Op zaterdag 15 december trekken prins Richard en zijn gevolg 
weer over het dorp om iedere dorpsbewoner te laten proeven 
dat de feestmaand begonnen is.   
 
Nieuwe leden Caritas ‘s Heerenhoek 
Wij zijn verheugd dat onze caritas is uitgebreid met twee nieuwe 
leden: Ilona Vermue en Debby Elstgeest, zodat we gezamenlijk 
invulling kunnen geven aan diaconie. Naast Ilona en Debby zijn 
Rinus de Jonge, Margreet Rentmeester en Wilfried Boonman 
actief binnen de caritas. 
Voor verzoeken om hulp kunnen zij altijd worden benaderd. 
 


