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LIEF EN LEED:  

 Overleden: 

5 december: Sebastiaan Gerardus van der Made. 

16 december: Lena Peeters-Raas 

20 december: Wilhelmina Coffeng-Limonard,  

22 december: Hubertus (Bert) Leonardus de Jonge, 82 jaar; 
echtgenoot van Magdalena Rijk, Korte Noordweg 2 te Borssele; 
uitvaartdienst en graflegging op ons kerkhof vinden plaats op 
dinsdag 29 december om 13.00 uur. 

BIJZONDERE COLLECTES: 
31 december: Bloemengroep, vanwege kerstversiering 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

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. 

Dinsdag 29 december: 

13.00 uur: uitvaartdienst Hubertus Leonardus de Jonge, 
voorganger is pastoor J.H. Smith van de Sint Jozefparochie te 
Leiden, waar de overledene langere tijd in het ziekenhuis 
verbleef.  Na de dienst volgt graflegging op ons kerkhof. 
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Donderdag 31 december: Oudjaarsavond 

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

Misintenties:  

 ov. ouders Frans Traas-Aplonia Traas-Moison  ov. fam. * Margot 
Baaijens, Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Frans Pieters 
* ov. Leden Gedurige Aanbidding * Martien van Eijkeren-Maria Remijn 
en ov. fam. * Nel Paree en ov. fam. * Chris Hoondert en ov. fam. * Jan 
Werri en ov. fam. * Marien de Vos-Maria Rentmeester en ov. fam. * Jan 
Franse-Johanna van ’t Westende e ov. kinderen * ov. ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse * Gerardus Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny. 

 

Zondag 3 januari : Openbaring des Heren 

09.00 uur : eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 
Hees en zang van het dameskoor. 

Misintenties :  

 Kees Geus en ov. fam. * Marian de Jonge-de Jonge * Laurentius Geus * 
Marinus Rijk * Pier van ’t Westeinde * Clasina en Josina Boonman * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Anthonia 
Vermue en ov. fam.  

 Op het eind van deze viering is er een 
Nieuwjaarstoespraak en is er gelegenheid om 
onder het genot van een kopje koffie/thee en een 
glas elkaar het beste toe te wensen.  
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ZIEKENBEZOEKGROEP:   
Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze werkgroep. 
december: Ria  Remijn tel. 404386 
januari: Cathy Dingemanse, tel. 352029 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 29 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. 

 
Blik op de kerk of de kerk op blik ?  
Caritas ’s-Heerenhoek heeft als kerstattentie 
speciale koekblikken laten maken met een 
afbeelding van onze kerk op het deksel. Wilt 
u ook zo’n speciaal blik ( met inhoud) 
hebben? Achter in de kerk, naast het 
Mariakapel zijn ze te koop; vraag er anders 
even naar.   Prijs per blik: € 6,50 

 
Dank voor kerstpakketten 
 In de afgelopen twee weken hebben 

vele parochianen en inwoners van ons dorp laten voelen dat ze 
meeleven met hen, die het ‘anders’ 
hebben dan de meesten van ons. 
Spontaan werden levensmiddelen 
en toiletartikelen aangeboden. 
Leden van de Caritas hebben vlak 
voor kerst een aantal 
kerstpakketten ervan 
samengesteld en deze zeer 
uitgebreide pakketten afgegeven 
bij hen, die met kerst best een 
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steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 De waardering van de ontvangers was zeer groot en de verrassing dat 

vele mensen aan hen dachten was nog groter…. Caritas ’s-Heerenhoek 
wil allen dank zeggen voor hun royale gebaar en deelname aan deze 
kerstactie.  

 
Bloemengroep 

Vaak vinden we het maar heel gewoon dat diensten en vieringen vlot en 

waardig verlopen…Zeker als het om bijzondere vieringen gaat is het 

belangrijk dat alles er netjes uitziet. De vergelijking met een ‘visite’ is 

passend, want als iemand niet vaak op bezoek komt, is de eerste indruk wel 

bepalend voor het oordeel dat geveld wordt. 

Mensen praten langer over de verwarming die te laag stond; een 

geluidsinstallatie die haperde, of een voorganger die een verspreking had, 

dan over moment van aandacht… 

Vrijwilligers willen niet elke week bedankt worden voor het werk dat ze 

doen, maar soms is het fijn dat hun werk opgemerkt wordt en benoemd en 

gewaardeerd wordt. 

Vandaar dat we deze week hun inzet willen belonen; niet enkel in geld uit te 

drukken, maar vooral in een ‘gemeend’ dank-je-wel! 

Hopelijk kunt u er mede voor zorgen, dat hun budget voldoende blijft om 

onze kerk telkens in de juiste atmosfeer te houden. 

   


