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Heilige Drie-eenheid
Het feest van de Heilige Drieeenheid, soms ook Drievuldigheid genoemd,
is het mysterie van de Éne God in Drie
Personen: God de Vader, God de Zoon
(Jezus Christus) en God de Heilige Geest.
Nadat we met Pasen de Verrijzenis van
Christus hebben gevierd en met Pinksteren
het neerdalen van de Heilige Geest, is dit
feest het hoogtepunt waarin alle Drie in de
Éne God gevierd wordt.
Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap
Dopeling: Lieselotte Nuyts (26 mei om 13 uur)
Overleden:
17 april: Corrie Reinhoudt-Rentmeester.
11 mei: Lucas Karman.
14 mei: Mina ( Jacomina)Capello.
17 mei: Kees Geus.
Extra collectes:
25/ 26 mei: Caritas
02 juni: Diaconie
22/23 juni: Caritas
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zaterdag 25 mei
19.00 uur: eucharistieviering/ kindernevendienst met
voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van Esperanto.
Misintenties:
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette
en ov. fam. * ov. fam Remijn-Huige * Cornelia Boonmanvan ’t Westende * Marinus Rijk en Tonny Rijk * Nicolaas
Boonman en Elisabeth de Jonge * Leen van Gessel.
Zondag 26 mei: Heilige Drie-Eenheid
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: wit.
Misintenties:
Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. *
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en
Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * Magdalena
Vermue en ov. fam. * Jacobus Boonman en Johanna Rijk *
Kees de Jonge * Wilhelmina Corstiaanse * Laurentius Rijk
en Maria Menheere * Jrgt. Adriaan Rijk, Dymphna Lodiers
en zoon Rinus.
13.00 uur: doopviering van Lieselotte ( Camilla, Paula, Elivia,
Carmen) Nuyts, dochter van Gomaar Nuyts en Nathalie
Nuyts- Emerenciana (Sluiskil); doopheer is pater Paul.
dinsdag 28 mei:
19.00 uur: Mariaviering verzorgd door de liturgische werkgroep
en zang van het dameskoor.
Woensdag 29 mei:
19.00 uur: zesde en laatste bijeenkomst vormelingen in
parochiezaal –Heerenhoek.
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Donderdag 30 mei: Sacramentsdag/
gebedsketen vicariaat Middelburg.
Letterlijke betekenis: ‘'Het lichaam van Christus'. Roomskatholieken. Op de tiende dag na Pinksteren vieren roomskatholieken de instelling van de eucharistie. Ze eten op
deze dag brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar
Jezus' lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus
offerde omwille van het heil van de mensen. De
dag wordt in Nederland de zondag erna gevierd.
Er is die dag in veel kerken een gebedsketen,
waarbij kerken hun deuren openzetten en mensen
de gelegenheid bieden om te bidden of te
mediteren. In onze kerk is hiervoor geen gelegenheid; er
liggen wel gebedskaarten achter in onze kerk die u thuis of
elders kunt nalezen. zie voor overige tijden en plaatsen
Parochienieuws editie juni.
Vrijdag 31 mei: Anjerconcert
19.30 uur: oud-reünisten Koninklijke marine verzorgen een
concert in onze kerk. Aanvang: 19.30 uur/ vrije entree, maar
er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd ten bate van
het Anjerfonds.
Meer informatie in Parochienieuws nummer 4.
Zondag 2 juni: Sacramentszondag/ 9e zondag door het jaar.
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger Tom Brooijmans en
zang van het dameskoor. Na afloop koffiehoek achter in de
kerk, of – bij goed weer- in de tuin van de pastorie.
Liturgische kleur: wit. Thema: Welkom zijn…
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Misintenties:
Stien Kroon * Wim Boonman * Kees Ars * Marinus
Boonman en Cornelia Vermue * lev. Leden Gedurige
Aanbidding * Fonds Willemse * ov. fam. MartensVerschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en
ov. fam. * Bas en An Balleur * Connie Limonard * Jrgt.
Arjaan de Jonge en ov. fam. * Jrgt. Jan Paree.
 In Kwadendamme is er die middag een sacramentsprocessie;
meer informatie hierover in Parochienieuws nummer 4.
Vrijdag 7 juni: Heilig Hart van Jezus
Zij die thuis de heilige communie wensen te ontvangen, moeten
contact opnemen met mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel.
351875.
Zaterdag 8 juni:
14.00/16.30 uur: regionale bijeenkomst communicanten
vicariaat Middelburg in Dishoek, met aansluitend om 16.30
uur korte viering met voorganger vicaris Paul Verbeek. Alle
betrokken ouders en communicanten hebben een
uitnodiging ontvangen.
Zondag 9 juni: 10e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het herenkoor.
Liturgische kleur: groen. Thema: Levengevende
aanwezigheid.
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Misintenties:
Stien Kroon * Cornelia c. Traas-Westerweele * Lau de Vos *
Jan Boonman-Adriana Remijn en ov.fam. * Adriaan GoenseElena Ars 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 * Jan van den Dries-Margaretha Vermue en
ov. fam. * fam. van ’t Westende-van Eijkeren en ov. fam. *
Piet Verbart.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 28 mei 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.
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.
* mei: Cathy Dingemanse, tel. 352029
* juni: Ria Knuit, tel. 351783.
Actie kerkbalans 2013
Eind deze maand ontvangt u weer een verzoek
tot kerkbijdrage 2013. In een begeleidend
schrijven leggen we verantwoording af van inkomsten en
uitgaven over de afgelopen periode.
Helaas stijgen de kosten en dalen de inkomsten. Vandaar
ons verzoek om onze Willibrorduskerk en parochiekern
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kerngezond en vitaal te houden. U weet toch dat alle
inkomsten ten goede komen aan onze parochiekern en niet
rechtstreeks doorstromen naar de grote parochie Pater
Damiaan. Elke parochiekern draagt naar grootte en
vermogen bij aan de instandhouding van onze parochie.
Wilt u vooral gebruik maken van het contactnummer dat
op de naamsticker is vermeld. Dit voorkomt verwarring
inzake boekingen en reserveringen. Vermeld dit nummer
vooral als u via internet betaalt. Op verzoek voegen we
automatisch een acceptkaart toe.
Caritas: Extra collecte t.b.v. de Caritas
De extra-collecte van dit weekend is bestemd voor de Caritas en
wordt gebruikt om te voorzien in onze eigen kerkradio.
De Caritas houdt zich bezig met diaconie. De letterlijke
betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen of hulp
bieden aan allen die dit nodig hebben.
Dat in de loop van de tijd de aard van de ondersteuning die door
de Caritas wordt geboden, is gewijzigd, hoeft geen betoog. De
kerngedachte om mensen te helpen blijft echter overeind.
Een voorbeeld van een verandering in onze taak, is de kerkradio.
De Caritas ’s Heerenhoek heeft in samenwerking met het
Parochiebestuur, geïnvesteerd in de nieuwe kerkradio.
Gezamenlijk trekken we hierin op, zodat het voor iedereen
mogelijk én betaalbaar blijft naar de vieringen vanuit onze kerk
te luisteren indien ze om welke reden dan ook niet in staat zijn
om hier aanwezig te zijn.
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Vanaf uw vakantieadres aan de andere kant van de
wereld of bij u thuis zijn de kerkdiensten via de
website van onze parochie
(www.rksheerenhoek.nl) te beluisteren, maar ook
als u niet beschikt over een internet aansluiting of
computer is het mogelijk om naar de vieringen te luisteren. Via
de Caritas wordt dan een ontvanger bij u thuis geplaatst.
Wilt u meer weten over de kerkradio dan kunt u contact met
ons op.
Namens de Caritas 's Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave.
Actie kerkpilaar
Onze oproep om een kerkpilaar te adopteren en zo mede
zorg te dragen voor noodzakelijk onderhoud
(vochtbestrijding) heeft al snel resultaat opgeleverd. De
dames van de Kerksnuffel ( zondag 9 juni is het weer
jaarmarkt) hebben nu al voldoende gelden opgehaald om
twee pilaren mee te sponsoren. Wie volgt?
Opbrengst Vastenaktie 2013
Inmiddels is de vastentijd voorbij. Door
middel van de vastenakties is geld
ingezameld voor goede doelen voor een
ander. Dit jaar stond de Vastenaktie in het
teken van hulp aan de allerarmsten in
Honduras om hen in staat te stellen een
menswaardig bestaan op te bouwen.
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De voorlopige parochieopbrengst bedraagt in 2013:
Parochieopbrengst
via giro caritas, actie school
Via vastenzakjes
Giften na overschrijving op
het vastenzakje
Giften nav donateursbrief van
vastenaktie
Collecte 16 - 17 maart 2013
Los in de vastentrommel
Alle overige giften uit het
parochiegebied

2013
€
€

735,37
310,10
nog niet bekend

nog niet bekend
€
66,65
€
35,00
nog niet bekend
€
1.147,12

Kerkdeur open/dicht?
Op verzoek van oudere kerkgangers zullen
we de komende periode de zware
kerkdeur open zetten, zodat kerkgangers
makkelijker onze kerk kunnen betreden.
Helpt u ons door de kerkdeur niet te
sluiten als u binnen bent?
Bij voorbaat dank namens alle kerkgangers,
die erom verzocht hebben.
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