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LIEF EN LEED: geen overledenen in de afgelopen zes weken. 

BIJZONDERE COLLECTES 

01 maart: Vastenactie zie info achter op dit blad 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN  

 Zondag 1 maart :  2e zondag van de 40-dagentijd 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 

Misintenties:  

 Cornelis de Winter * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert- Paree *  Nel 

Paree * Jozina van ’t Westeinde * Marinus Rijk * Marinus van Stee en 

Johanna Almekinders * Leen van Gessel * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. 

Martens-Buteijn * Jaap de Jonge –de Jong en ov. kinderen * Bas en An 

Balleur * Lauran de Winter en ov.fam. * Anthonia Vermue en ov. fam. * 

ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jaap Vermue * Jacobus 

Boonman en Johanna Rijk * Kees Ars en ov. ouders Marinus Ars-

Cornelia Geus en fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina 

Mattens en fam. * Maria Mattens en Leonardus Mattens * Laurentius 

Geus 

Na afloop: koffiehoek/ verkoop oliebollen. De liturgische 

werkgroep wil ten bate van de kerk weer verse oliebollen 

bakken. Via het bestelformulier kunt u deze reserveren.  

 Zie apart bestelformulier achter in de kerk! 

10.30 uur: eerste bijeenkomst communicanten in 

Willibrorduszaal. ( we hebben vier kandidaat-

communicanten)  
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Dinsdag 3 maart:  

19.30 uur: bijeenkomst ouders communicanten Magdalenazaal 

Goes; thema ‘eucharistie’ 

20.00 uur: overleg parochiekerncommissie 

 

Vrijdag 6 maart: eerste vrijdag van de maand 

Communiebezoek aan huis: wilt u meer hierover weten? Bel Ria 

Hoogesteger-Geijs (tel. 351875) 

21.00 uur: Napraot-avond: in Oriënt-Express wordt 

teruggekeken op de afgelopen carnavalsperiode; iedereen is 

van harte welkom. 
 

Zondag 8 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Jeanine Heezemans en zang van het herenkoor. 

Misintenties: 

 Laurus Cornelis Verdonk en Pieternella Johanna Verdonk- van 

’t Westeinde * Adriaan Nagelkerke * Pieter Vette en fam. 

Vette-Boonman * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. 

* lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-Priem * 

Jeroen Vette en Jozina Rijk * ov. ouders van ’t Westeinde-de 

Baar * Deken de Zwager * 

Wilhelmina Corstiaanse.                        

10.30 uur: terugkom-activiteit 

dopelingen 2013-2014  hiervoor 

zijn uitnodigingen verstuurd aan 

ouders/verzorgers. Voorganger 

is pastor Jeanine Heezemans. 
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Zondag 15 maart: vierde zondag van de Veertigdagentijd: 

Halfvasten of Laetare.  Liturgische kleur: roze/paars 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen 

en samenzang.  

Misintenties: 

 Mina Stokx-Capello * Jrgt. Jan Stokx * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna 

Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia 

Vermuë- van Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. 

fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko 

van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Adrianus 

Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse. 

OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 3 maart misintenties aanleveren via de 

brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: 

winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk contact kan natuurlijk ook 

via tel. 351852 van mevrouw Nel de Winter-Roks.  Zet op de 

enveloppe ‘misintenties’ zodat we deze ongeopend naar haar 

kunnen doorzenden. 

ZIEKENBEZOEKGROEP 

 Geef uw verzoek door via de contactpersoon van 

deze werkgroep. 

Maart: Cathy Dingemanse, tel. 0113-352029. 

  
Liturgische dag: 11 april a.s. dag van bezinning en studie in kerk en 

school van ’s-Heerenhoek; voor iedereen die belangstelling heeft. 

Zie parochienieuws voor meer informatie. Folder volgt!  
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Caritas 
 
In deze periode vraagt  de Caritas ’s-Heerenhoek uw steun voor de jaarlijkse 

Vastenaktie. Dit jaar gaat de aandacht uit naar Sri Lanka. Voor de fans van 

het TV programma ‘Wie is de Mol’ een prachtig land! Alleen, in dat land heeft 

ook een bloedige burgeroorlog gewoed tussen de Singalezen en Tamils 

Tijgers. Deze oorlog is pas in 2009 beëindigd en ligt nog vers in het 

geheugen. Er is nog steeds wederzijds onbegrip en wantrouwen, gevoed 

door het feit dat de mensen elkaars taal niet spreken en elkaars geloof en 

cultuur niet kennen.  

De caritasorganisatie van het bisdom Kandy, SETIK, zet zich in voor vrede en 

verzoening over religieuze, culturele en etnische grenzen heen. Als 

christenen beschouwen wij alle mensen als één grote familie, als kinderen 

van dezelfde Vader. Sommigen van ons leven in moeilijke omstandigheden. 

Daarom hebben we soms hulp nodig van mensen die het beter hebben 

getroffen. Christus vraagt ons voor elkaar te zorgen en daarom roept 

Vastenaktie op tot solidariteit met en zorg voor mensen ver weg, dit jaar dus 

in Sri Lanka.  

Achter in de kerk staat een kraampje over deze Vastenactie met meer 

informatie. Ook kunt u daar uw vastenactiezakje deponeren die u bij uw 

Parochienieuws heeft ontvangen. Meer informatie kunt u vinden op 

www.vastenaktie.nl . 

Uw bijdrage aan de Vastenaktie kunt u op verschillende manieren doneren, 

door: 

 Een envelopje met uw bijdrage deponeren in de aktietrommel achter 
in de kerk; 

 Uw bijdrage over te maken op rekening NL58.RABO.03460.25.656 tnv 
de Caritaskern ’s Heerenhoek; 

 Uw bijdrage over te maken op girorekening 5850 tnv Vastenaktie in 
Den Haag. 

Namens de Caritas hartelijk dank voor uw steun. 

http://www.vastenaktie.nl/

