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Zaterdag 26 mei:  H. Filippus Neri, priester  
19.00 uur: viering van woord en communie/ kindernevendienst  
met voorganger pastoraal werker Wiel Hacking en zang van 
Missicanto. 
Misintenties: 
Daan Boonman en ov.fam. * Pau Polfliet * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam. * ov.ouders Remijn-Huige, Rinus, 
Jozien en ov. fam. * Marinus van Stee en Johanna Almekinders 

 
Zondag 27 mei: Hoogfeest van 
Pinksteren  
9.00 uur: eucharistieviering met 
voorganger pater Paul en zang van 
het dameskoor. 
Liturgische kleur: rood 

Overleden: 
19 april: Laurentius Remijn  
17 mei: Apolonia Anthonia Oosthoek-de Jonge. 
26/27  mei: Nederlandse Missionarissen 
Vanaf heden: actie Kerkbalans 
03 juni: collecte voor de diaconie 
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Thema: ‘allen werden vervuld van de Heilige Geest’ 
Misintenties: 
 Stien Kroon *  Piet de Jonge * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Magdalena de Jonge * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jan Franse en 
ov. ouders * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de 
meest verlaten zielen * ov. Leden van de V.O.K. * Willem de 
Jonge-Lena de Winter en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * Jacobus Boonman en 
Johanna Rijk * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de 
Jonge * Jrgt. Adriaan Rijk- Dymphna Lodiers en zoon Rinus 
* Lauran de Winter en ov. fam. * Gerrit Capello * Jrgt. 
Arjaan de Jonge en ov. fam. * Janus Raas – Francina Traas 
en ov. fam. 

  
Maandag 28 mei: 2e pinksterdag: geen viering in onze kerk 
einde pelgrimsreis  Polen. 
 
Zondag 3 juni: Heilige Drie-eenheid/zondag voor de diaconie. 
9.00 uur: eucharistieviering , met voorganger pater Paul en 
zang van het dameskoor;  na afloop koffiehoek achter in de 
kerk. Liturgische kleur: wit 
Extra collecte voor de Diaconie. 
Misintenties:  
Stien Kroon * Laurentius Ars en Adriana Ars-
Joossen * lev. Leden Gedurige Aanbidding * 
Fonds Willemse * 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. * Conny 
Limonard * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Gerrit Capello * 
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Jrgt. Jan Paree * Kees Ars * ov. Ouders van den Dries-Boonman 
en Mia Vermaas-van den Dries. 
  
Zondag 10 juni: Sacramentsdag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het herenkoor. 
Misintenties : 
 Stien Kroon * Adriaan Goense-Elana Ars en ov. fam. * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verharr-
Wilma Hamerlinck en fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-
Franse * Johannes Smits en ov. fam. * ov. fam. Vermue-
Priem * Jaap Vermue * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. 

 ! ’s middags Sacramentsprocessie in Kwadendamme. 
 

              
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 29 mei 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?  
* mei: Annelies van Craenenbroeck, tel. 351364. 
* juni: Cathy Dingemanse, tel. 352029. 

 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
Geen opgaven. 
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Actie Kerkbalans 2012   
 Samen met Parochienieuws/juni-nummer 
heeft u een verzoek tot bijdrage 
ontvangen. 
Niets ontvangen?  
Dan hebben wij een fout gemaakt en 
willen wij die graag herstellen.  

Onjuiste adressering of tenaamstelling?  
Ons kerkadministratiesysteem Navision registreert zoveel 
mogelijk wijzigingen , maar helaas ook dit jaar werden er fouten 
gemaakt.  Elke fout is er één teveel! Helpt u ons om het systeem 
zo actueel mogelijk te houden, door contact met ons op te 
nemen: 

 Gooi een reactie in de brievenbus van het parochiecentrum, 

Deken Holtkampstraat 9. 

 Zend een mailtje naar rksheerenhoek@zeelandnet, waarin 

u aangeeft wat er onjuist is. 

 In het dubbelnummer juli/augustus 2012 van 

Parochienieuws hopen wij het financieel overzicht van de 

parochie en van Caritas te kunnen publiceren. U hoeft 

echter niet zo lang te wachten, indien u bijdragen wilt. 

 

CONCERT IN PASTORIETUIN 

Op maandag 11 juni organiseert fanfare ‘Sint Caecilia’ een 
zomeravondconcert in de tuin van de pastorie.  De inhoud van 
het concertprogram is zeer afwisselend; ook de jeugdleden van 
de fanfare zullen een optreden verzorgen. 
De fanfare staat onder leiding van dirigente Judith van Boven. 
Het concert begint om 19.30 uur; gratis entree. Bij slecht weer is 
het concert in de kerk. 
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Week Nederlandse Missionaris 2012:  
Samen de missionaire traditie voortzetten 
Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) 
campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen 
en missionair werkers wereldwijd. Ook dit jaar stelt de WNM 
deze toegewijde mensen centraal. Zij zetten zich, geïnspireerd 
door ons geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij 
gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als 
geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder 
steun van de Week Nederlandse Missionaris. Dit jaar loopt de 
Pinksteractie van 17 mei t/m 28 mei. 
Maak het mogelijk! 
Samen de missionaire traditie voortzetten is het motto van de 
Week Nederlandse Missionaris 2012. De campagne laat zien dat 
de missionaire traditie springlevend is. 
Naast de ‘traditionele’ missionarissen, waarvan er vanuit 
Nederland ruim 850 actief zijn, zetten jongere missionair 
werkers zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zij 
zetten de traditie voort, in de voetsporen van de missionarissen, 
vanuit hun persoonlijke talenten en betrokkenheid. Maar dat 
lukt niet zonder steun van parochies en donateurs, die het 
missionaire werk een warm hart toedragen. Met uw deelname 
aan de collecte of uw bijdrage op giro 676 zorgt u dat de WNM 
de missionarissen kan blijven steunen. 
 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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Afrika 
Afrika staat dit jaar centraal. Verschillende missionarissen en 
missionair werkers vertellen over hun leven en werk in Afrika, 
waarbij de nadruk ligt op hun werk met de jongeren. 
Zij zijn het immers die de toekomst van Afrika bepalen. Dankzij 
de missie leren zij naast kennis en vaardigheden ook normen en 
waarden waar zij hun leven lang iets aan hebben. 
De WNM laat u kennismaken met bijvoorbeeld Martien 
Sonnemans. Hij is al ruim veertig jaar in Kameroen. Als broeder 
van La Salle werkte hij eerst in het onderwijs. Gaandeweg 
ontdekte hij dat hij meer voor jongeren kan betekenen, door 
hen praktische vaardigheden op het gebied van landbouw aan 
te leren. Zodat zij zich tenminste kunnen redden als zij 
terugkeren van de stad naar het platteland. 
Ook laat de WNM u kennismaken met Lenneke Tange. Zij is 27 
jaar en werkt samen met Kameroenese jongeren aan 
democratie en mensenrechten. Naast deze bevlogen mensen 
brengt de WNM dit jaar ook andere boeiende personen in beeld. 
 
Een bijzondere vriendengroep 
De WNM is een laagdrempelig fonds waar missionarissen steun 
kunnen aanvragen voor noodzakelijke dingen zoals een 
computer, reparaties of liturgische benodigdheden. Ook kunnen 
missionarissen vakantiegeld aanvragen, zodat zij eens in de paar 
jaar met verlof naar Nederland kunnen. Zonder rompslomp, 
zoals je familie en vrienden om hulp vraagt als dat nodig is. 
Want zo is de Week Nederlandse Missionaris: als een groep 
vrienden en vriendinnen die samen àchter de missionarissen 
staan. 
 
 
Pinksteractie: van 17 t/m 28 mei 2012 
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De WNM wil graag al diegenen steunen die dit nodig hebben en 
uitzendingen mogelijk blijven maken. Helaas voorziet de WNM 
voor dit jaar een tekort. U kunt de WNM steunen door: 
- deel te nemen aan de Pinkstercollecte 
- uw bijdrage over te maken op giro 676 ten name van de Week 
Nederlandse Missionaris in Den Haag 
- het WNM-boekje te bestellen (15 euro incl. verzendkosten) 
Wist u dat u de WNM ook kunt benoemen in uw testament? Op 
deze bijzondere manier levert u een onschatbare bijdrage aan 
de toekomst. Neemt u gerust contact met ons op, wanneer u 
hier meer over wilt weten. 
Informatie & contact 
Wilt u meer informatie over het organiseren van de WNM-
campagne in uw parochie, of wilt u direct campagne-materialen 
bestellen? Of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact met 
ons op via telefoonnummer: 070- 31 36 731 of per e-mail: 
contact@weeknederlandsemissionaris.nl. Of kijk op 
www.weeknederlandsemissionaris.nl. 
Hartelijk dank voor uw hartverwarmende en onmisbare steun 
en inzet.  
 

Thema 2012 

Dit jaar laat de Week Nederlandse Missionaris zien dat de missie 
doorgaat én toekomst heeft. Als tenminste iedereen die de 
missie een warm hart toedraagt, ook bijdraagt. Overal ter 
wereld zijn ruim 800 Nederlandse missionarissen actief. Zij 
zetten zich met hart, hoofd en handen in voor een 
menswaardige wereld. Een wereld waarin ieder mens tot zijn 
recht komt. 
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Naast hen zijn tientallen jongere missionair werkers actief, 
vanuit eenzelfde inspiratie en persoonlijk betrokken. Dankzij de 
WNM kunnen deze jongeren hun roeping volgen, in de 
voetsporen van de missionarissen. 

De Week Nederlandse Missionaris brengt dit jaar verschillende 
generaties in beeld. Zowel ‘missionarissen van het eerste uur’ 
als missionair werkers. 

Dit jaar staat de inzet voor jongeren in Afrika centraal want: ‘Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Alles wat zij leren aan 
normen, waarden, kennis en kunde telt mee voor een betere 
toekomst. Nederlandse missionarissen en missionair werkers 
leveren hieraan een aanzienlijke bijdrage. Dat kan alléén met 
steun van donateurs en parochies. De Week Nederlandse 
Missionaris rekent op die steun! 

"Heel hartelijk dank voor de vergoeding van onze 
ziektekostenpremies. Zoals u weet werken wij pro Deo. Dit is voor 
ons echt een helpende hand." Zuster G. Koelemeijer, Afrika. 

 

Broeder Sonnemans in Kameroen 

 


