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LIEF EN LEED:  

17 maart: Cornelia Theresia  (Corry) de Jonge- de Baar. 

20 april: Nicolaas (Nico) de Jonge. 

 

BIJZONDERE COLLECTES 

03 mei: Caritascollecte, zie informatie bij 3 mei. 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN  
 

 Zondag 3 mei: vijfde zondag van Pasen 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen 

en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: wit. 

Misintenties:  

 Cornelis de Winter * Chris Hoondert * Jozina van ´t Westeinde * 

Marinus Rijk * Clasina en Josina Boonman * Bas en An Balleur * 

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

Na afloop: koffiehoek achter in de kerk.  
 

Iedereen hoort op het nieuws of leest 

in de krant het afschuwelijke nieuws 

uit Nepal.  Een allesverwoestende 

aardbeving heeft gezorgd voor 

duizenden doden en evenzoveel 

gewonden. 

Heel veel mensen zijn hun huis kwijt, 

weten nog niet of hun naasten nog 

leven. Ze proberen te overleven tussen 

de puinhopen die nog over zijn van 

hun land. Mensen daar hebben niet 

voldoende eten en schoon drinkwater, 

dat is ook de reden dat er veel ziektes uitbreken. Om te voorkomen dat de 
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ramp nog groter wordt is er daarom veel geld nodig. Geld om te voorzien in 

de eerste levensbehoeften van de mensen daar.  Eten, drinken en 

onderdak…. een plek waar ze zich weer een beetje veilig kunnen voelen. 

Ook Caritas ’s-Heerenhoek wil daarom stilstaan bij de ramp in Nepal, de 

collecte zal in zijn geheel zijn voor de mensen daar.   

Maandag 4 mei: Nationale Dodenherdenking 

 
 

Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag/ geen viering in onze kerk. 
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Zondag 10 mei: Moederdag/ zesde zondag van Pasen 

9.00 uur: eucharistieviering met pastoor Van Hees en zang van het 

herenkoor. Liturgische kleur: wit. 

Misintenties:  

Marian de Jonge-de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 

Piet Timmerman en Lucija Stambulac * lev. Leden Gedurige Aabidding * ov. 

Leden van V.O.K. * ov. fam. Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de 

Winter * Marinus Boonman en Cornelia Vermue * Jeroen Vette en Jozina Rijk 

* Adrie van den Dries en ov. fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * 

Marien de Vos-Maria Rentmeester en ov. fam.  

Donderdag 14 mei: Hemelvaart van de Heer 

11.00 uur: eucharistieviering eerste communicanten voorganger 

pastoor Fons van Hees en zang van Esperanto. Liturgische kleur: wit. 

Misintenties: 

Jrgt. Mina Stokx-Capello * Wim Boonman * Adriaan Nagelkerke. 

Zondag 17 mei: zevende zondag van Pasen 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie/ samenzang met 

voorganger pastor Jeanine Heezemans. 

Misintenties:  

 Cornelis de Winter * Laurentius Geus * fam. C. Boonman-van Stee en 

Verdonk * Cornelia Rijk * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee 

* Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel , zoon Sjaak en 

ov. fam. * Cornelis Janse, echtgenoot van Lenie Janse-de Hond * 

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 * Mattie Boonman-van Eijkeren en ov. fam. * Hugo Ars-

Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus * Marien en Leune Rijk en dochter 

Tonny Rijk * Jrgt. Fridus Tempelaar en ov. fam. 
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OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 5 mei 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.  

Mei: Annelies van Craenenbroeck, tel. 0113-351364. 

 

Koninklijke onderscheiding voor onze parochiaan 

Lau Traas 

Op vrijdag 24 april kregen vier inwoners van de gemeente 

Borsele de versierselen van een Koninklijke onderscheiding 

uitgereikt. Onder hen bevond zich onze 

dorpsgenoot/parochiaan Lau Traas (Werrilaan). Lau werd 

gehuldigd voor zijn activiteiten als secretaris van fanfare Sint 

Caecilia, maar zeker ook voor de vele werkzaamheden 

die hij voor de parochiekern ’s-Heerenhoek doet. 

Lau is een trouwe acoliet bij rouwdiensten en –

zoals hij zelf aangaf tijdens de huldiging in de 

raadsboerderij- kan hij nog wekelijks genieten van de rust en sfeer 

in onze kerk. Parochiekerncommissie wenst hem geluk als Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau.  

’s-Heerenhoek bruist? 

 Op Koningsdag was het rustig in ons dorp, zo rustig dat we de fontein 

in de brandvijver hoorden spetteren. Gelukkig staken velen de 

Nederlandse driekleur uit en ook uit onze kerktoren was rood-wit-

blauw te aanschouwen.  Dank aan de gemeente Borsele die dit 

mogelijk maakt. 


