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Vieringen: 

 

  
 
  
 
 
 
 
 26 februari: 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en samenzang. Organist: Wolfgang Nijholt. 
Liturgische kleur: groen. 

Doop:  
27 februari: Sofie Rentmeester ( dochter van Jasper en Annemiek 
Rentmeester- Traas, Heerenstraat 9) 
 Jens Witkam (zoon van Antoine en Jeanine Witkam-Traas, De 
Jongestraat  
 Kayla ( Aemiliana Lutgart Anna) Nuyts, dochter van Gomaar en 
Nathalie Nuyts-Emerenciana uit Sluiskil.  
Overleden: 
23 januari: Pau Polfliet (76 jaar) 
25 januari: Jozina van den Dries-Boonman (92 jaar) 
20 februari: Daniël Boonman (91 jaar) echtgenoot van Janna 
Boonman-Rijk, woonachtig Willibrordusstraat 9; na de gezongen 
uitvaartdienst is hij op vrijdag 25 februari op ons kerkhof 
begraven. 
Collecteschema:  
26/27 februari: Caritas-collecte voor eigen parochiële  
                            noden. 
Opbrengsten: 
De collecte voor restauratie van de liturgische gewaden heeft  
€ 267,28  opgebracht, waarvoor dank. 
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Misintenties: 
Jobina Vette en ov. fam.* Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Jan Schrieks en Rienus * ov. ouders Marinus Ars-
Cornelia Geus, zonen en schoondochter * ov.ouders 
Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * Maria 
Mattens en Leonardus Mattens * fam. Vette-Boonman * 
Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge. 
 
Zondag 27 februari: 8e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering/terugkomviering doopouders 
2010 met voorganger pater Paul en zang van het 
kinderkoor.  
Misintenties: 
Magdalena Vermue * Joke Capello * Laurentius 
Rijk en Cornelia Rijk-Vermuë * ov. ouders Frans 
Traar-Apolonia Moison en ov. fam. * Laurentius 
Boonman-Vermue en ov. kinderen *  
Stien Kroon * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de 
meest verlaten zielen * ov. fam. Martens-Buteijn * Marinus 
Rijk en dochter Tonnie * Jaap Vermue * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Piet de Jonge * Jrgt. Johanna Raas-
Geus. 
 
Na afloop worden alle doopouders uitgenodigd voor een 
kopje koffie in de parochiezaal. De doopschelp zal tijdens 
de viering worden overhandigd. 
12.15 uur: doopviering van Sofie (Emma) Rentmeester, Jens 
(Marinus Jacobus) Witkam met medewerking van pastor 
Tom Brooijmans en zang van  Missicanto. 
14.00 uur: doopviering van Kayla (Aemiliana Yris Lutgart 
Anna) Nuyts met medewerking van pater Paul. 
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Opgave misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 1 maart  voor de volgende weekeditie 
doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via e-
mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50. 

Ziekenbezoek:  
Als je even niet “mee” kunt doen, is het fijn als 
anderen aan je denken en je – zo mogelijk- een 
bezoekje brengen.  Weet u iemand die aandacht nodig 
heeft, geef dit dan door aan de ziekenbezoekgroep ’s-
Heerenhoek. De contactpersoon van de maand  maart is: 
mevr. Jo Paree-Hoondert, Burg. Timansweg 7, tel. 0113-351273. 

 
Werkdag tienergroepleiding 
Op zaterdag 26 maart is er in het dekenaal centrum ‘het 
Markiezaat’ te Roosendaal een bijeenkomst voor 
belangstellenden. Aanvang 9.30 uur. Infofolder ligt achterin de 
kerk. 
 
Informatie over Springprocessie Echternach (Luxemburg) 
Indien er voldoende belangstelling bestaat, wil men 13-14-15 juni 
een bedevaartsreis organiseren naar Echternach (Luxemburg). 
Wilt u meer weten? Er liggen folders achterin de kerk. 
 
 
Caritas-collecte februari  
Caritas, een woord dat velen bekend in de oren klinkt, maar dat vaak 
ook een heleboel vragen oproept. Caritas is een instelling binnen de 
parochie met als doel: zorg hebben voor mensen in nood dichtbij en 
veraf. 
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Daarom richt Caritas zich op activiteiten die de solidariteit tussen 
mensen versterken. Ook heeft Caritas aandacht voor die mensen die 
niet meer volwaardig aan het sociale leven kunnen deelnemen en dit 
stimuleren binnen de geloofsgemeenschappen. Wij beheren het 
daarvoor opgebouwde vermogen en zorgen voor het verwerven van 
middelen en het doelmatige aanwending daarvan. Het caritasbestuur 
bestaat thans uit 3 personen, die door de bisschop zijn benoemd. 
 
Bij Caritas wordt vaak nog gedacht aan oude manieren van helpen. Maar 
de samenleving is veranderd en de wereld is steeds dichterbij gekomen. 
Ook nood en solidariteit hebben daardoor een ander gezicht gekregen, 
evenals de manier waarop caritas zijn bijdrage wil leveren. 
De opdracht die Caritas heeft, vraagt om goede samenwerking met 
andere werkgroepen  binnen de geloofs-gemeenschappen. 
In onze parochie is Caritas op diverse manieren actief: o.a. door: 

 Vier keer per jaar collecteren voor de noden in eigen parochie  
 Daarnaast aandacht vragen en collecteren voor acties zoals 

bijvoorbeeld:  
 Mensen in Nood 
 Missie Thuisfront 
 Hope for Life 
 Zondag van de diaconnie 

 Bemiddeling en incidentele hulp aan personen en gezinnen 
 Kerstpakketten actie 
 Het organiseren van de kerkradio en de ziekenwerkgroep 

 
De collecte van deze maand is bestemd voor de noden in onze eigen 
parochie en zal worden gebruikt om hulp te bieden aan personen en 
gezinnen in onze gemeenschap. 
Dank voor uw gave namens de Caritas ‘s Heerenhoek 
 
Vastenaktie 2011  

De Vastenperiode 2011 loopt van 9 maart tot 24 april 
2011. Binnenkort ontvangt u via de Caritas meer informatie in uw 
brievenbus over het project van 2011. 


