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LIEF EN LEED:  

 Overleden: 

5 december: Sebastiaan Gerardus van der Made, 75 jaar, 
echtgenoot van Bouwina, Harmana Scholtens, Deken Tomaslaan 5; 
dienst in het crematorium te Middelburg vindt plaats op woensdag 
9 december om 10.00 uur. 

BIJZONDERE COLLECTES: 

06 december: adventsactie:  Collecte Caritas december 2015 

Foundation DART staat voor Dorocella’s Aid Reaction in Tanzania en is een 
stichting die meisjes in Tanzania helpt. Wij geloven dat het opleiden van 
meisjes in Tanzania voor een betere toekomst zal zorgen. Foundation DART 
wil deze meisjes helpen op alle mogelijke manieren. 

In Tanzania is basisonderwijs gratis maar moeten de voorzieningen zelf 
betaald worden. Het onderwijs wat daar op volgt moet volledig zelf betaald 
worden. Veel ouders kunnen dit niet betalen. Daarnaast wordt onderwijs voor 
jongens als belangrijker beschouwd wat als resultaat heeft dat veel meisjes 
analfabeet zijn. Foundation DART wil zoveel mogelijk meisjes in Tanzania de 
kans geven om iets te bereiken in hun leven.  

Dit doel is gekozen tot het Bisschoppelijke Adventsproject 

De opbrengst van de Caritas collecte komt ten goed aan dit project. 

Tevens willen wij onze kerst actie graag onder de aandacht brengen. Wij zijn 
hier al een poos mee bezig. Wij willen graag de mensen in onze omgeving wat 
extra ondersteunen in deze periode. Dit gaan we doen door middel van 
boodschappen in te zamelen. De informatie en boodschappen die nodig zijn 
staan vermeld in Rond de kerk. 

Er zijn vanaf maandag twee inzamelpunten, een in Theresia hof en vanaf 
volgend weekend kun je het ook achter in de kerk inleveren.  

We hopen dat we mooie pakketten kunnen gaan weg geven. 

Namens de Caritas bedankt. 
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VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

Zondag 6 december: 2e zondag van de Advent 

9.00 uur:  eucharistieviering met voorganger pastoor 

Fons van Hees en zang van het dameskoor. 

Liturgische kleur: paars 

Misintenties: 

 Marinus Rijk * Kees Geus en ov. fam. * Adriaan van den Dries * Laurus 
Verdonk en Pieternella Verdonk-van ’t Westeinde * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jaap 
de Jonge- de Jong en ov. kinderen * Bas en An Balleur * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse.                               na afloop: koffiehoek  

maandag 7 december: H. Ambrosius (bisschop en kerkleraar) 

19.00 uur: repetitie fanfare & kerstkoor in onze kerk 

 

dinsdag 8 december: Onbevlekte ontvangenis van de 

heilige maagd Maria  
              geen viering in onze kerk. 

12.00 uur: opening Heilig Jaar van de Barmhartigheid in de 

kathedraal van Breda.  
 

Zaterdag 12 december: H. Maagd Maria van Guadalupe 

Vanaf 10.00 uur: oliebollenverkoop (carnavalsstichting) 
 

Zondag 13 december: 3e zondag van de Advent 

’Gaudete’ 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Harrie Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 

paars/roze . 
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Misintenties: 

 Jan Stokx * Pieter Vette en fam. Vette-Boonman * Adriaan van den 
Dries * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * ov. ouders 
Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * fam. C. Boonman-van 
Stee en Verdonk * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Jan Goense en 
Maria Rosalia Uitterhoeve * ov. fam. Vermue-Priem * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Matty Pover-Smulder 
en ov. fam. 

15.00 uur: opening Heilig Jaar van de Barmhartigheid in ons vicariaat 

Middelburg in  Willibrordusbasiliek Hulst door vicaris Paul Verbeek. 

 

maandag 14 december: H. Johannes van het Kruis                                            
               ( priester en kerkleraar) geen viering in onze kerk. 

Dinsdag 15 december:  

19.00 uur: boeteviering in Maria Magdalenakerk Goes,  

voorganger is pastor Buijssen. 

20.00 uur: overleg werkgroep ‘kieltjesmis’ in Willibrorduszaal. 
 

Woensdag 16 december: 

09.00 uur: voorbereidingen repetitie kerstkoor 

19.00 uur: repetitie kerstkoor (kerk) 
 

Donderdag 17 december:  

18.30 uur: kerstviering Don 

Boscoschool met voorganger pastor Wiel Hacking; iedereen is 

van harte uitgenodigd. 
 

ZIEKENBEZOEKGROEP:   
Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze werkgroep. 
december: Ria  Remijn tel. 404386 
Ria Knuit- v.d. Molen heeft aangegeven te willen stoppen met de 
ziekenbezoekgroep; als vervanger gaat Nel de Winter-Roks 
meedraaien in het rooster vanaf 2016. Ria Knuit bedanken we voor 

haar inzet in de afgelopen jaren! 
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OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 8 december 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. 

CARITAS EN KERSTMIS 

Rond de feestdagen in de maand december wil  
de Caritas weer wat extra's doen voor mede 
parochianen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Dit willen we doen in de vorm van een 
boodschappenpakket. Nieuw is dit jaar dat we 
boodschappen willen (laten) inzamelen. Daarom 
vragen we hierbij de hulp van u.  Het is goed om 
te beseffen dat niet iedereen het even goed 
heeft en hier even stil bij te staan. Het is de 
bedoeling dat u vanuit onderstaande lijst een 

artikel (of meerdere) koopt en deze inlevert in de daarvoor bestemde doos 
achterin de kerk. Dit kan in het weekend van 12 en 13 december of op 19 en 
20 december, voor of na de vieringen. Tevens staat er vanaf maandag 7 
december tot en met 21 december  ook een doos in het Theresiahof. Daar 
kan men overdag terecht. Indien u het zelf niet kan inleveren, is een 
berichtje naar een van de leden van de Caritas voldoende om het te laten 
komen ophalen.  

Hier de lijst waar behoefte aan is:  pasta ( macaroni, rijst), tomatenpuree, 
jam, chocopasta ( zoet), suiker, bloem ( bakmeel), olie, olijfolie, melk, 
chocolademelk, yoghurt (ook Griekse), margarine, aardappels, fruit, 
frisdrank, koekjes, waspoeder, zeep, afwasmiddel, eieren, kaas, thee ( 
zakjes), haarshampoo en douchefris, tandpasta, tandenborstel, kaarsje of 
kandelaar / kaarslicht in houder, handdoek, vuilniszakken. 

Wellicht krijgt u een kerstpakket die u liever aan een goed doel besteed? 
Schroom niet en lever het op de daarvoor bestemde plaatsen in. Alvast 
bedankt voor uw medewerking!                                                                                       
Caritas ’s-Heerenhoek, Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek,                             
mailadres: caritassheerenhoek@gmail.com. 


