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LIEF EN LEED:  

 Overleden: 

5 december: Sebastiaan Gerardus van der Made. 

BIJZONDERE COLLECTES: 
24/25 december: onderhoud kerkgebouw 

31 december: Bloemengroep, vanwege kerstversiering 

 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

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 .  

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.  * Hugo  Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus. 

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. 
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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. 
 

Vrijdag 18 december:  
20.00 uur: kerstsamenzang met medewerking van fanfare St. 

Caecilia en speciaal kerstkoor in onze kerk. 
 

Zondag 20 december: 4e zondag van de Advent  
09.00 uur: Viering van Woord en Communie  met 

voorganger pastor Jeanine Heezemans en 
samenzang. 

 
Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis de Jonge en 

Cornelia van Gessel en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * 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 * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter. 

 
Dinsdag 22 december:  
13.00 uur: Adventsviering KBO met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. 
 
Misintenties:  
Overleden leden van de KBO. 
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Donderdag 24 december: Kerstavond 
20.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

pastor Jeanine Heezemans en zang van Esperanto & 
Missicanto. 

 
Misintenties: 
 Gretha Schrieks-Rentmeester * Gerardus Raas en ov. fam. Raas-de 

Hond * Marian de Jonge-de Jonge * Jan Stokx * Adriaan Nagelkerke en 
ov. fam. * Frans en Ko Martens * Marien Nuyten en Emma Meulblok * 
Frans Pieters * Clasina en Josina Boonman * Marinus Boonman en 
Cornelia Vermue * Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Wim 
Boonman * Jan Stokx en Mina Stokx-Capello * Adriaan Westdorp-
Johanna Westdorp-Janse kleinzoon Roel en ov.ouders en broer Joost * 
ov.ouders de Jonge – de Jonge * ov. ouders Janse-van ’t Westeinde. 

Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en diaken Egbert Bornhijm; zang van dames- en 
herenkoor. Liturgische kleur: wit. 

 
Misintenties:  
 Marian de Jonge-de Jonge * Dina Rijk-Raas en fam. Sjaak van Eijkeren* 

Margot Baaijens, Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * 
Adriaan van den Dries * ov. fam. Remijn-Huige * Pier van ’t Westeinde 
* Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * Jobina Vette en ov. fam. * 
Jrgt. Adriaan de Jonge-Jobina de Jonge-Rijk en dochter Jo * 
Betje,Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * ov. Leden V.O.K. * Tilly Vermue-Joossen * Johannes Smits 
en ov. fam. * Bas en An Balleur * Jrgt. Maria v Eijkeren-Remijn * Willem 
en Lena de Jonge-de Winter * Conny Limonard * Jaap Vermue * 
Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Fridus 
Tempelaars en ov. fam.  * Nel Paree en ov. fam. * Chris Hoondert en 
ov. fam. * Matty Pover-Smulder en ov. fam. * Lenie de Winter-Vermue 
* Industrie Pastor Jan Scheffers * Jan Hazen. 
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Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag 
 Geen viering in onze kerk, 

maar er is vanaf 14.00 – 
16.30 uur gelegenheid 
om de kerststal te 
bezoeken. 

 

Zondag 27 december: 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep en zang van het dameskoor. 
 
Misintenties:  
 Martien Vermue * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 

kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest 
verlaten zielen * Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * Kees Ars en fam. 

Donderdag 31 december: Oudjaarsavond 

19.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 
diaken Egbert Bornhijm en samenzang met fanfare St. 
Caecilia. 

ZIEKENBEZOEKGROEP:   
Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze werkgroep. 
december: Ria  Remijn tel. 404386 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 15 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. 
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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. 


