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Eerste Communicanten: 
op zondag 28 april om 11 uur… 

 
      Lotte     Floris         Nienke      Tijn      Maud 

      Elstgeest         Vermue         Driedijk               Boudens           van Oosten 

     

 
       Dimitry               Danique               Arnoud         Thyra      Tom 
        van Haaster      Vermuë          Mol              de Visser             de Winter 

 
 
 
 

                                                                           
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
17 april: Corrie Reinhoudt-Rentmeester. 
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Zaterdag 27 april  
19.00 uur: viering van woord- en communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. 

Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 

en ov. fam. * ov. fam. M.Boonman-Jasperse * Betje, Pieter 
en Janna Rijk en ov. ouders.  

 
Zondag 28 april: vijfde zondag van Pasen 
11.00 uur: eerste communieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Esperanto. 
 Tien kinderen uit onze parochiekern ontvangen dan de 

eerste communie.  
 Thema: Open je hart… 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten 
zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jo Vermue-Remijn 
en Piet Vermue * Piet de Jonge * Laurentius Oosthoek en 
Catharina Oosthoek-Martens * Adrie Paree 

  
Zaterdag 4 mei: Nationale Dodenherdenking 
Geen dienst in onze kerk, maar we staan om 20 uur wel stil bij 

alle gevallenen; zij die streden voor de vrede, waar we nu 
nog van kunnen genieten…. 
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Zondag 5 mei: zesde zondag van Pasen/ Bevrijdingsdag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. 
 Thema: Niet zonder hulp  
Misintenties: 
 Stien Kroon * Engelbertus Rentmeester-Clazien Rijk en 

dochter Mariëtte * Kees Ars * Adriaan Goense * Clasina en 
Josina Boonman * lev. Leden Gedurige aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Jan 
Stoop en ov. fam. 

 Na afloop koffiehoek (bij goed weer buiten) 

Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor. 
 Thema: zich door God laten meevoeren 
Misintenties:  
ov. Leden van de V.O.K.* Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve. 
 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 30 april  2013  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. 
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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. 

* april: Marlies Westdorp tel. 352387 
 
vrijdag 10 mei: patroonheilige Pater Damiaan (de Veuster) 
Deze dag is er geen viering in onze kerk, maar we zullen in de 

dienst op zondag 12 mei wel aandacht aan hem besteden. 
Het parochiebestuur van de Pater Damiaanparochie heeft in 

april een nieuw logo voor de parochie vastgesteld. Vanaf 
heden wordt dit logo officieel gepresenteerd. Elke 
parochiekern draagt voortaan dit logo met het onderschrift 
van de eigen parochiekern. 

     Parochiekern ’s-Heerenhoek     

 

 De parochiekerk blijft uiteraard dezelfde naam dragen, 
maar om verwarring te voorkomen, wordt enkel de naam 
van de parochiekern genoemd. 

 
Om te onthouden: 

 Op zaterdag 18 mei zal er een afscheidsdienst gehouden 
worden in onze kerk, ter gelegenheid van het vertrek van 
pater Paul. In de andere parochiekernen is die avond GEEN 
viering. De viering begint om 19 uur, waarna informeel 
samenzijn achterin de kerk. 

 


