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LIEF EN LEED:  

19 mei:  Adriaan van den Dries. 

04 juni: Maatje Pover-Smulder. 
 

BIJZONDERE COLLECTES 

28 juni: Caritas 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 

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 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. 

Maandag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen 

Geen viering in onze kerk. 

 

Vrijdag 3 juli: H. Tomas/ eerste vrijdag van de maand 

Communiebezoek/ viering in Theresiahof;                        

inlichtingen via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs,       

         tel. 351875 als u de communie thuis wenst te ontvangen. 
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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 

          Liturgische kleur: groen. 

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 * Jaap de Jonge-

de Jong en ov. kinderen * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en 

zoon Bertus * Piet de Jonge. 

Maandag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares 

                                    Geen viering in onze kerk. 
 

Dinsdag 7 juli: 

20.00 uur: parochiekerncommissie overleg in Willibrorduszaal. 
 

Woensdag 8 juli: HH. Maria Adolfina en gezellinnen, 

maagden en martelaressen 

           Geen viering in onze kerk. 
 

Donderdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum 

                                         Geen viering in onze kerk. 

 Zaterdag 11 juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa. 

                                     Geen viering in onze kerk. 
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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. 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 30 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. 0113-351783 

 

PAASKAARSEN 

Tijdens de Snuffelmarkt zijn er verschillende kaarsen verkocht, 

maar er zijn nog exemplaren voorradig van verschillende 

kerkelijke jaren. Kosten: € 25.- per stuk. 
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CARITASCOLLECTE 

De Caritas is niet alleen lokaal actief, maar zet zich ook in voor 
projecten ver weg. De extra Caritas-collecte in dit weekend is 
bestemd Pater Nijsten.  
 
Regelmatig ontvangen wij een brief van hem, waarin hij zijn dank 
uitspreekt voor de bijdrage die hij van ons en anderen heeft 
ontvangen. Het doet hem goed dat vanuit zijn geboortestreek er 
aan hem en zijn werk wordt gedacht. 
Tevens geeft hij aan dat hij veel geld heeft moeten investeren in 
het onderhoud van kerken en scholen in zijn uitgestrekte parochie 
in Suriname.  
 
Zijn werk in Suriname geeft de essentie weer van wat de Caritas wil 
zijn: zich dienstbaar opstellen of  hulp bieden aan allen die dit 
nodig hebben. 
 
Om onze oud-parochiaan, Pater Nijsten in staat te stellen zijn werk 
te kunnen blijven doen, vragen wij u dan ook om uw steentje te 
willen bijdrage.  Iets wat voor ons, hier in ‘s Heerenhoek 
vanzelfsprekend is, is het daar allerminst. 
 
Hartelijk dank voor uw gave namens de Caritas kern ’s-Heerenhoek 
 

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. 
In principe is er elke zondagochtend om 9 uur een viering; wellicht 
ervoer u het ook als een ‘gemis’ dat we op 14 juni geen viering 
hadden…maar de reden ( gouden priesterfeest pastor Brooijmans) 
was begrijpelijk en aannemelijk. 


