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LIEF EN LEED:  

06 maart: Joannes  (Jan) Oosthoek 

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

 

BIJZONDERE COLLECTES 

25/26 april: Roepingenzondag 

03 mei: Caritascollecte 

 

VIERINGEN EN DIENSTEN  

 

Zondag 12 april: Beloken Pasen/ zondag van de goddelijke 

barmhartigheid/ tweede zondag van Pasen 

9.00 uur: eucharistieviering/presentatie communicanten; 

voorganger pastoor Van Hees en met medewerking van 

Esperanto 

Misintenties: 

 Cornelis de Winter * Marian de Jonge –de Jonge * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Jrgt. Jobina de Jonge-

Rijk, Adriaan de Jonge en dochter Jo * Frans Courtin en 

Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Jan 

Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * ov. fam. Hubrecht 

Smits en Magdalena de Jonge * Martien van Eijkeren-Maria 

Remijn en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * Johannes Smits.

  

Dinsdag 14 april: 

20 uur: parochiekerncommissie in Willibrorduszaal. 
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Woensdag 15 april: 

16.00 – 20.00 uur: regionale bijeenkomst vormelingen in kerk en 

pastorie Heinkenszand.  Alle vormelingen ontvingen hiervoor  

een aparte uitnodiging. 

  

Zondag 19 april: derde zondag van Pasen 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep; samenzang. 

Misintenties:  

 Marinus Rijk * ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison 

en ov. fam. * Cornelia Rijk * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 

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

Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * ov. fam. Hubrecht 

Vermuë-de Winter *Jrgt. Cornelis Vermue * Lauran de Winter 

en ov. fam. 

 

10.30 uur: voorbereiding communicanten in Willibrorduszaal 

 

Donderdag 23 april: Sint Joris (martelaar, 808) 

19.00 uur: 3e bijeenkomst vormselvoorbereiding in Don 

Boscoschool ; vormelingen uit Ovezande, Lewedorp en ’s-

Heerenhoek komen hier samen. 

 

Zaterdag 25 april: H. Marcus, evangelist 

19.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastor Bernard van Lamoen, tevens worden de vormelingen 

van onze parochiekern gepresenteerd. Zang van Missicanto. 
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Misintenties:  

 Jrgt. Marien Nuyten en Emma Meulblok *  Jobina Vette en ov. 

fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * ov. Leden Gedurige 

Aanbidding * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge * 

Laurentius Rijk en Maria Menheere. 

Zondag 26 april: vierde zondag van Pasen, 

roepingenzondag/ zondag van de goede herder 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

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

Misintenties: Piet Timmerman en Lucija 

Stambulac * Gretha Schrieks-

Rentmeester * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Laurentius 

Boonman-Vermue en ov. kinderen * 

Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 

Martien Vermuë en ov. fam. * Frans 

Courtin en Johanna Pieterse * de meest 

verlaten zielen * Magdalena Vermue en 

ov. fam. * Jan van den Dries-

Margaretha Vermue en ov. fam. 

Paasgevoel…we kijken terug op de 

periode van vastentijd en Pasen, waarin 

we dit jaar geen Paastriduüm hadden, 

maar toch dankzij de inzet van vele 

vrijwilligers kerkelijk een zalig & vrolijk 

Pasen mochten beleven.  

 
Onze nieuwe paaskaars 2015  
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 De paasviering op Eerste Paasdag werd goed bezocht:  ruim 
230 bezoekers!  Dank voor uw extra collectegift ten bate van 
ons kerkgebouw. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze 
bloemengroep het budget blijven bieden, dat nodig is om een 
passend paasarrangement te kunnen samenstellen.  

Kerk zijn blijft samen vieren! 

Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek 

Kerkhofonderhoud: 

Onze kerkhofwerkers zijn weer begonnen met hun onderhouds-
werkzaamheden op ons kerkhof. 
Toen ze op het kerkhof aankwamen hebben ze ontdekt dat door 
de hevige storm van enkele weken geleden een aantal spullen van 
grafmonumenten waren weggewaaid. Ze konden niet bepalen 
waar deze thuishoorden en hebben die apart gezet in de ruimte 
waar ook de containers staan. Nabestaanden kunnen kijken of er 
iets bij staat wat van hun is en dit eventueel terugplaatsen op de 
bestemde plaats. Dank voor uw begrip en medewerking in deze 
Wim Hoogesteger, contactpersoon kerkhofbeheer 
 

OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 14 april 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.  

April: Marlies Westdorp, tel. 0113-352387. 

 Extra informatie over parochiebijdrage vindt u op 

een apart infoblad, achter in de kerk! 


