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Zondag 29 december: H. Familie: Jezus, Maria en Jozef. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. Lit. kleur: wit. 
Misintenties: 
 Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Stien Kroon 

* Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten 
zielen * Kees Ars * Kees de Jonge * ov. ouders Jo Vermuë-
Remijn en Piet Vermuë* Lauran de Winter en ov. familie. 

 
Dinsdag 31 december: 

Oudjaarsavond / H. 
Silvester 

 
10.30 uur: uitvaartdienst  van 

Geerardus Raas; 
voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van  Maranathakoor.  Hierna 
graflegging op ons kerkhof. 

Lief en leed: 
Overledenen:  
12 november: Adriaan Nagelkerke. 
20 november: Johannes Goense 
10 december: Apolonia Jozina Rijk 
18 december: Martina Priem-Smulder.  
26 december: Geerardus Raas, echtgenoot van  Annie 
Raas-de Hond, Goes; 74 jaar oud; uitvaart en begrafenis 
vinden plaats op dinsdag 31 december om 10.30 uur.  
Extra collecte:  
31 december:  onderhoud kerk 
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19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang/muzikale ondersteuning van Missicanto 
en fanfare Sint Caecilia. Liturgische kleur: wit. 

Misintenties:  
 Jobina de Jonge-Vette * ov. ouders Frans Traas-Apolonia 

Moison en ov. fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * 
Jan Franse en ov. ouders * Martien van Eijkeren-Maria Remijn 
en ov. fam. * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Jan en 
Rienus Schrieks * Gerardus Peperzak-Johanna Bal en dochter 
Tiny * Jan Rentmeester-Catharina de Jong,Marijke en Corrie * 
Jan Franse-Johanna van ’t Westende en ov. kinderen * Marien 
de Vos-Maria Rentmeester en ov. fam. * Pieter van de Pas en 
ov. fam. * Jan Werri en ov. fam. 

 
Woensdag 1 januari 2014: Nieuwjaarsdag 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 4 januari: 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 5 januari: Driekoningen/ Openbaring des Heren 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. Liturgische kleur: wit. 

Misintenties:  
 Leen van Gessel * C. C. Traas-Westerweele * Adriaan Goense * 

Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam. * Clasina en  Josina Boonman * Piet 
de Jonge * lev. Leden Gedurige aanbiding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Pieternella Johanna 
Verdonk-van ’t Westende * Anthonia Vermue en ov. fam.  
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Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 31 december 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.  

 
 Contactpersoon:  december:  
 Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26  
 tel. 352029.  
 

Nieuwjaarsreceptie:  
De eerste zondag in januari 2014 grijpen we aan, om na de 
gebruikelijke kop koffie samen te toosten op het nieuwe jaar. 
Moge het voor ieder van u en voor de parochiekern ’s-
Heerenhoek een goed en kerngezond jaar worden… 
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De parochiekern-
commissie wil bij deze 
alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet 
in 2013. Zonder uw steun 
en daadwerkelijke hulp 

zou de parochiekerk van ’s-Heerenhoek een leeg, verwaarloosd 
en ontzield gebouw zijn. 
We mochten het afgelopen jaar gemiddeld zo’n 120 kerkgangers 
begroeten per viering/dienst.   Tijdens beide kerstdagen zagen 
we ruim 500 kerkgangers; geweldig! 
Natuurlijk zien wij een geleidelijke terugloop  in aantallen, maar 
de interesse en betrokkenheid van kerkgangers en vrijwilligers 
blijft groot; groeit feitelijk, want we moeten met minder 
mensen evenveel of meer doen! 
Ook kerkgangers bedanken we voor hun aanwezigheid en 
geldelijke bijdrage in 2013. Ook de laatste weken van 2013 
kwamen er nog kerkbijdrage-geld binnen! Dank hiervoor. 
Begin 2014 zullen we u berichten of wijzigingen in voorgangers, 
aantal vieringen en diensten en aanpassingen in 
parochiekerncommissie en gastvrouwen van de 
Willibrorduszaal. 
 
Met een welgemeend dankwoord sluiten we 2013 af! 
Ton Oosthoek, Rosa Croes, Wim Hoogesteger, Henk Postema en 
Richard Gielens, parochiekerncommissieleden ’s-Heerenhoek en 
Jeanine Heezemans, eerstaanspreekbare pastor voor onze kern 
van het pastoraal team Pater Damiaan. 


