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LIEF EN LEED:  

03 mei:  Jan Koole. 

19 mei:  Adriaan van den Dries. 

04 juni: Maatje Pover-Smulder. 
 

BIJZONDERE COLLECTES 
Geen. 
 

Zondag 14 juni: LET OP: zondag 14 juni is er GEEN viering in onze 

kerk, vanwege het jubileum van pastor Brooijmans! U bent 

allen van harte uitgenodigd voor de feestelijke 

eucharistieviering en aansluitend de receptie te Lewedorp. 

10.30 uur: feestelijke eucharistieviering gouden priesterjubileum 

pastor Tom Brooijmans in Eligiuskerk Lewedorp. 

10.00- 18.00 uur: jaarmarkt ‘s-Heerenhoek 

 

KERKSNUFFEL 

 Tijdens de jaarmarkt op zondag 14 juni zullen dames 

van de Kerksnuffel u weer proberen enthousiast te 

maken voor de aankoop van allerlei spulletjes, die we 

een tweede leven gunnen.  De opbrengst van deze 

snuffelmarkt wordt besteed aan een opknapbeurt van het 

mortuarium. 

  

Zondag 21 juni: Vaderdag/ 12e zondag door het jaar 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Jeanine Heezemans en samenzang. 
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Misintenties:  

  Jrgt. Cornelis de Winter * Jan Boonman-Adriana Remijn en 

ov. fam. * Cornelia Rijk * ov. ouders Bart en Janna Geijs-

Franse * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman 

en Lucija Stambulac * Tilly Vermue-Joossen *  Cornelis 

Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Willem en Lena de 

Jonge-de Winter * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 

fam. * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * 

ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jaap Vermue * Adriaan 

Goense en ov. fam. * Jacobus Vermue en dochter Leny * 

Marinus Rijk * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Jacobus 

Hoondert en ov. fam. * Johannes Smits en ov. fam. * Lou 

Priem en ov. fam. 

Let op: zaterdag 27 juni: geen viering in onze kerk! 
 

Zondag 28 juni: 13e zondag door het jaar 

09.00 uur: viering van Woord en Communie met medewerking van 

de liturgische werkgroep; zang van het herenkoor. 

Misintenties:  

 Jobina Vette en ov. fam. * de meest verlaten zielen * Betje. 

Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Leden Gedurige 

Aanbidding * Wilhelmina Corstiaanse * Willem Remijn-Clasina 

Rijk en Jobina Almekinders * Gretha Schrieks-Rentmeester * 

Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 

Jonge en Catharina Rijk * Martien Vermue * Magdalena 

Vermue en ov. fam. * Laurentius Rijk en Maria Menheere * 

Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge. 
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Vrijdag 3 juli: eerste vrijdag van de maand 

Communiebezoek/ viering in Theresiahof; inlichtingen via mevr. 

Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875 

 

zondag  5 juli: 14e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. Na afloop: koffiehoek 

Misintenties:  

 Chris Hoondert *  Jozina van ´t Westeinde *  Marinus Rijk * 

Frans Courtin en Johanna Pieterse * Marian de Jonge-de 

Jonge * Jan Stokx * Jan Boonman – Adriana Remijn en ov. 

fam. * Anthonia Vermue  ov. fam. * Bas en An Balleur *  

Lauran de Winter en ov. fam. * Cornelis de Jonge-Cornelia van 

Gessel en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * 

Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen. 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 23 juni 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.  

Juni: Ria Remijn, tel. 0113-404386. 

Juli: Ria Knuit, tel. 351783 
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KERKBEZOEK EN MISBOEKJES 

 De laatste weken horen we klachten over het aantal 

misboekjes in de kerk. Met name degenen die vlak voor 

aanvang van de dienst binnenstappen, grijpen naast een 

misboekje….en dat is vervelend! 

De reden is simpel uit te leggen: vanwege de bezuinigingen 

hebben we het aantal boekjes teruggebracht van 175 naar 125 

stuks per viering. Het gemiddeld aantal kerkgangers is 

namelijk 107 per zondagviering; vroeger lag dat hoger ( 121). 

We bezorgen ook misboekjes thuis; namelijk degene die via 

de kerkradio luisteren, krijgen alle informatie thuis. Het aantal 

luisteraars bedraagt 20, dus houden we maar 105 boekjes 

over voor kerkgangers. 

De kerncommissie is natuurlijk blij met het onverwachte aantal 

kerkgangers, maar wil de kosten binnen de perken houden. 

Indien het aantal bezoekers boven de 100 personen blijft, dan 

zullen we het aantal boekjes moeten ophogen van 125 naar 

150 stuks ( lager kan niet). 

Hopelijk zien we binnenkort weer tevreden gezichten, zowel van 

kerkgangers als van kosters, die wekelijks kerkbezoek tellen. 

 

KERKBIJDRAGE en LEDENADMINISTRATIE 

 Alle parochiekernen binnen de Pater Damiaanparochie zijn 

overgestapt naar een nieuw administratieprogramma: 

Topsoft. De Kerkledenadministratie (KLA) wordt nu helemaal 

gecheckt op ontbrekende gegevens. Daarom zullen we 

binnenkort mogelijk gegevens opvragen, of u verzoeken die 

gegevens aan te leveren, als u dat wilt. 

Eenmaal verstrekte gegevens worden vertrouwelijk bewaard! 


