Jaargang 43/week 28 : zondag 12 juli 2015

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

LIEF EN LEED:
04 juni: Maatje Pover-Smulder
06 juli: Frans ( Franciscus Cornelis) Pieters, 82 jaar, echtgenoot van
Sjaan Pieters-Capello; woonachtig Burgemeester Van Horsighstraat
7; zijn uitvaartdienst en graflegging vonden plaats op vrijdag 10 juli
in ’s-Heerenhoek.

BIJZONDERE COLLECTES:
02 augustus: Caritas
VIERINGEN EN DIENSTEN
Zondag 12 juli: 15e zondag door het jaar
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger
pastor Jeanine Heezemans, zang van het herenkoor.
Misintenties:
Jrgt. Pieter Vette, fam. Vette-Boonman * Marien en Leune Rijk
en dochter Tonny Rijk * Kees Geus en ov.
fam. * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter
Jo * 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 * Krijn
de Jonge * Marinus van Stee en Johanna
Almekinders * Leny de Winter-Vermue.
Maandag 13 juli: H. Henricus
19.30 uur: zomeravond concert bij Theresiahof
door onze fanfare en u bent daarbij ook van
harte welkom. Ook onze jeugdleden zullen zich laten horen. Het
geheel staat onder leiding van Judith van Boven.
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Dinsdag 14 juli: H. Camillus de Lellis, priester
Woensdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop
en kerkleider. Zie afbeelding.
Donderdag 16 juli: H. Maagd Maria van de
berg Karmel

Zondag 19 juli: 16e zondag door het jaar
09.00 uur: eucharistieviering met
voorganger pastoor Fons van Hees en
samenzang.
Misintenties:
Marinus Rijk * Adriaan Nagelkerke * Jan Boonman-Adriana
Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna
Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia
Vermuë- van Stee * Pieter Vermue- Adriana Rentmeester en
ov. fam. * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie
* Jeroen Vette en Jozina Rijk * Marinus Nijsten-Josina Rijk en
ov. kinderen * Matty Pover-Smulder en ov. fam. * Lau de Vos
en ov. fam. ; voor een goede gezondheid.
Maandag 20 juli: H. Apollinarus, bisschop en martelaar.
Dinsdag 21 juli: H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleider.
Woensdag 22 juli: H. Maria Magdalena
Donderdag 23 juli: H. Brigitta, patrones van Europa
Zaterdag 25 juli: H. Jakobus, apostel.
Zondag 26 juli: 17e zondag door het jaar
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het dameskoor.
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Misintenties:
Jan Stokx * Gretha Schrieks-Rentmeester * Henny NetteJasperse * Frans Traas-Apalonia Traas-Moison en ov. fam. *
Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * ov. fam. M.
Boonman-Jasperse * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk *
Martien Vermue * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders *
ov. Leden Gedurige Aanbidding * de meest verlaten zielen *
Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon
Sjaak en ov. fam. * Cornelis Janse, echtgenoot van Lenie
Janse-de Hond * Magdalena Vermue en ov. fam. * Cornelia
Boonman-van ’t Westende * Jaap Vermue * Jan en Leune van
’t Westende en ov. fam. * Cornelis Goense en ov. fam. * Kees
Ars ov. ouders en fam. * ov. ouders Marinus van GesselSerafina Mattens en fam. * Maria Mattens en Leonardus
Mattens.

OPGAVE MISINTENTIES:
U kunt tot dinsdag 14 juli 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. Juli: Ria Knuit, tel. 0113-351783

VIERINGEN TIJDENS ZOMERVAKANTIE
Houdt u er rekening mee dat we tijdens de periode juli- augustus
geen zaterdagavondvieringen houden?
Begin september brengen we u op de hoogte van een evt. nieuw
schema van vieringen.
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VERLOREN VOORWERPEN
Helaas komt het wel eens voor dat
kerkgangers voorwerpen ( bril,
handschoenen, beurs, paraplu)
achterlaten na een kerkbezoek. De
koster van dienst bewaart
waardevolle voorwerpen altijd in de
sacristie. Handschoenen en paraplu’s
worden achterin de kerk neergelegd.
Indien u wat verloren hebt en twijfelt over achterlaten in de kerk,
neem dan contact op via de koster van dienst.
SLUITING DAGKAPEL ‘de Kraayert’
Afgelopen vrijdag was in Lewedorp de
laatste kerkdienst in de kapel; Pastoor Van
Hees en de pastores Heezemans, Buijssen
en Brooijmans gingen samen voor, in
aanwezigheid van dominee Wisse.
Voortaan worden er enkel op woensdagen
diensten en vieringen gehouden in het Grand Café van ‘de
Kraayert’. Aanvang: 14.30 uur. Op vrijdag dus geen kerkdienst
meer! Alle diensten worden ook gepubliceerd in Parochienieuws.
PAROCHIEBIJDRAGE: In de zomermaanden maken veel mensen
gebruik van de gelegenheid om hun jaarlijkse kerkbijdrage over te
maken. Wellicht dat het vakantiegeld hiervoor wordt aangewend.
Onze kasbeheerder heeft van een aantal parochianen het formulier
ontvangen, waarop men aangeeft maximaal vijf aaneengesloten
jaren een vast bedrag aan donaties over te maken. Na
ondertekening kunt u hierdoor belastingaftrek krijgen tot
maximaal 40 % van de jaarlijkse inleg. Meer informatie via Henk
Postema.
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