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LIEF EN LEED:  

20 april: Nicolaas (Nico) de Jonge. 

03 mei:  Jan Koole. 

 

BIJZONDERE COLLECTES 

23/24 mei: Pinksteractie: Week van de Nederlandse missionarissen. 

 

VIERINGEN EN DIENSTEN  
 

 Zondag 17 mei: zevende zondag van Pasen 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie/ samenzang met 

voorganger pastor Jeanine Heezemans. 

Misintenties:  

 Cornelis de Winter * Laurentius Geus * fam. C. Boonman-van 

Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * Cornelis Vermuë en Cornelia 

Vermuë-van Stee * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van 

den Dorpel , zoon Sjaak en ov. fam. * Cornelis Janse, 

echtgenoot van Lenie Janse-de Hond * Martien van Eijkeren-

Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana 

Rentmeester en ov. fam. * Ko van den Dries ov. ouders en 

zussen Jo en Corrie * Mattie Boonman-van Eijkeren en ov. 

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

en Leune Rijk en dochter Tonny Rijk * Jrgt. Fridus Tempelaar 

en ov. fam. * Jrgt. Kees Geus * Pieter Vette en fam. Vette-

Boonman. 
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Maandag 18 mei:  

20.00 – 21.30 uur: open gespreksavond over toekomst parochiekern ’s-

Heerenhoek; informatie ligt achterin de kerk; voor iedereen 

toegankelijk! 

Woensdag 20 mei: 

 19.00 uur: bijeenkomst vormelingen in Ovezande/ basisschool. 

Zaterdag 23 mei: vigilie van Pinksteren 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en zang 

van Missicanto; liturgische kleur: rood. 

Misintenties:  

 Jan Stokx * Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, 
Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige Aanbidding * 
Cornelia Boonman- van ´t Westende * Jacobus van ´t Westende en 
Jacomina Moison * ov. ouders de Pundert-de Jonge en zoon Wim. 

Zondag 24 mei: Pinksteren  

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor Wiel 

Hacking en zang van het dameskoor.  

Misintenties:  

  Mina Stokx-Capello * Gretha Schrieks-
Rentmeester * Marinus Rijk * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk *  
Martien Vermue * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Piet Timmerman en 
Lucija Stambulac * ov. Leden van de 
V.O.K. * Tilly Vermue-Joossen * Jan 
Goense en Maria Rodalia Uitterhoeve * Willem en Lena de Jonge-de 
Winter * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jacobus Boonman en 
Johanna Rijk * Jrgt. Jaap Vermue * Kees Ars en fam. 
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Maandag 25 mei: 2e Pinksterdag: geen viering in onze kerk. 

Dinsdag 26 mei: H. Filippus Neri, priester 

14.30 uur: lezing ’Iedere tijd zijn Madonna, Maria als pelgrim’ te Goes 

Maria Magdalenazaal; kosten €3,50 excl. Broodmaaltijd/ € 5.- inclusief 

broodmaaltijd. (infoblad achterin kerk). 

19.00 uur: Mariaviering,verzorgd door de liturgische werkgroep en 

muzikale medewerking van het dameskoor. 

 

Woensdag 27  mei: Quatertemperdag; speciale aandacht voor de Kerk, 

de bisschop en de priesters of de bedienaren van de Kerk. 

 

Zaterdag 30 mei:  

10.00 – 16.00 uur: Zeeuwse Spirit-dag te Goes; ontmoeting met alle 

kerkgenootschappen in Zeeland; infofolder ligt achterin de kerk. 

 

Zondag 31 mei: H. Drie-Eenheid 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 

van het herenkoor. 

 

OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 19 mei 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.  

Mei: Annelies van Craenenbroeck, tel. 0113-351364. 

 

 

 



Jaargang 43/week 20 : zondag 17 mei 2015 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
 
 

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl                                                                       
bankrek. NL65RABO0128596538    
 

Parochiekern ’s-Heerenhoek 

Kern-gezond of…? 

 Onder deze noemer willen we iedere parochiaan oproepen om op 

maandag 18 mei mee te praten over de toekomst van onze 

parochiekern. 

 Koffiedik-kijken doen we niet maar we weten wel dat er de komende 

jaren veranderingen op stapel staan: 

- Kunnen we met de inzet van koren, vrijwilligers en pastores onze 

vieringen en diensten in stand houden, zoals we dat zelf willen? 

- Kunnen we met de inkomsten die we krijgen vanuit de parochiekern 

onze rekeningen nog betalen? 

- Kunnen we ons monumentale gebouw de komende jaren nog 

verwarmen, restaureren, schoonhouden? 

 

Niet alleen maar somberen, maar ook opbouwend kijken naar de 

toekomst. Wat willen we? Wat kunnen we ? Wat doen we? 

Levensvatbaar? Vitaal? Zelfdragend of… 

We praten er graag samen met u over. Meld u aan via 

info@rksheerenhoek.nl of laat het via brievenbus parochiecentrum 

even weten. We zetten graag een stoel en kop koffie voor u klaar! 

Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek 

Wezenzondag 

Dat is de naam van de zondag die 
tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. In 
het Latijn wordt deze zondag ook Exaudi (verhoor) 
genoemd. De naam wezenzondag is ontstaan 
doordat men in de liturgie op de veertigste dag 
na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel 
gegaan is. Op de vijftigste dag viert men 
Pinksteren waarmee men de uitstorting van de 
Heilige Geest gedenkt. Centrale tekst uit de bijbel 
is Johannes 14 vers 18: Ik laat jullie niet als wezen 

achter, ik kom bij jullie terug. Deze zondag ligt tussen het vertrek en de 
komst en vandaar de naam Wezenzondag. 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
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