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Zondag 30 september: 26e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor. Liturgiscshe kleur: groen. 
Thema: ‘als je goed doet omwille van Christus; je loon zal je niet 

ontgaan’’  
 Misintenties:  
 Piet de Jonge * Marinus van ’t Westeinde * Stien Kroon * 

Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam.* Maria en Johanna Martens en 
fam. * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * 
de meest verlaten zielen * Jaap Vermue * Gerrit Capello * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk. 

Overleden: 
13 september: Dirk Kempers (emeritus-pastoor Goes) 
22 september: Engelbertus  Rentmeester. 
 
Extra collectes: 
07 oktober: Wereldmissiedag 
Opbrengst: collecte MIVA € 96,70 ( 25-26 augustus) 
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Vrijdag 5 oktober: eerste vrijdag van de maand: 
Communiebezoek: informatie via mevr. Ria Hoogesteger-
Geijs, tel. 351875. 

 
Zondag 7 oktober: 27e zondag door het jaar : H. Maagd van de 

Rozenkrans/Wereldmissiedag voor de kinderen. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het Zeeuws jongenskoor & herenkoor Goes.  
Liturgische kleur: groen. 

 Misintenties:  
  Jrgt. Apolonia Traas-Moison en Frans Traas en ov. Fam. * 

Kees Ars * Stien Kroon * ov. ouders Bart en Janna Geijs-
Franse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Bas en An 
Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * ov. ouders Simon 
Boonman-Pieternella de Baar en ov. fam. * Maria Rosalia 
Goense-Uitterhoeve * Kees Bal. 

 Na afloop: koffiehoek (zie rubriek) 

Zondag 14 oktober: 28e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Wim Boonman * Catharina Paree * 

Magdalena de Jonge * Matthijs de Jonge * Piet de Jonge * 
Marinus van ’t Westeinde * Gerrit Capello * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
ov. Leden van de V.O.K. * Johannes Smits en ov. fam. * 
Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en ov. fam. * Martien 
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Vermue-
Priem * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter. 
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opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 2 oktober 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via de 
mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 

  

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien 
iemand al langere tijd in het ziekenhuis 
verblijft, of thuis herstellende is?  
* oktober: Ria Remijn, tel. 404386. 
 
 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 40:  
 dinsdag 2 oktober: parochiebestuursvergadering 20 uur. 

  2 okt: overleg vormselviering Ovezande-Lewedorp- ‘s-Heerenhoek 

20 uur 
 

Toneelvoorstelling in de Jeugdhoeve 

Op 6 oktober organiseert de toneelvereniging de 's-Heerenhoekse  
Comedie en de fanfare "St. Caecilia" een ouderwetse 's-Heerenhoekse 
avond in de Jeugdhoeve dus voor elk wat wils met na afloop 
gelegenheid voor een dansje en een spectaculaire verloting. 
 Voor de pauze speelt de fanfare onder leiding van Judith v. Boven met 
tevens een optreden van de jeugdgroep zij brengen een gevarieerd 
programma ten gehore. 
 Na de pauze is het de beurt aan de toneelgroep met het stuk (je weet 
maar nooit hoe een koe een haas vangt) geschreven door Ria 
Hoogesteger- Geijs. 
Een avond om niet te missen de entree bedraagt  € 5.-; aanvang 19.30 
uur zaal open om 19.00 uur.  U bent van harte welkom. 
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Bloemenhulde aan Maria… 
In de oktobermaand besteden we 
uiteraard aandacht aan Maria. Haar 
beeltenis zal de komende maand 
voorin de kerk geplaatst worden.  
Het Lourdesbeeld blijft uiteraard in 
de Mariakapel. Veel kerkgangers 
steken hier wekelijks een 

devotielichtje op en enkele trouwe kerkbezoekers bedanken 
Maria door het schenken van een boeket bloemen. 
Een oproep om niet alleen Maria te gedenken, maar ook eens 
stil te staan bij minder bedeelden, heeft direct effect gehad. Een 
donateur, die niet genoemd wil worden heeft fruitpakketten 
beschikbaar gesteld, die we mogen uitreiken. Een eigen 
voedselbank voor ’s-Heerenhoek hoeft het niet te worden, maar 
het initiatief is geweldig. Dank voor deze gaven, namens alle 
ontvangers…. 
 
Kerstboom 2012 
Na onze oproep van vorige week hebben we al ‘beet’!  Een 
inwoner van ons dorp stelt spontaan een kaprijpe boom 
beschikbaar. Dank! 
 

Koffiehoek  
De eerste zondag van de maand is er (zoals gebruikelijk) 
koffiedrinken achter in de kerk. Twee maanden geleden 
is –op verzoek- een onkostenpotje ingesteld (zgn. ‘koffiepotje’). 
De opbrengsten (ruimschoots 30 euro) dekken  de kosten.  
Aanstaande zondag, 7 oktober houden we de volgende 
koffiehoek.  Op zondag 4 november – Willibrordzondag- willen 
we iets extra’s doen. Hierover later meer.  


