jaargang 43/week 48 : zondag 29 november 2015

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

LIEF EN LEED:
Sacrament der zieken:
Bert de Jonge, Korte Noordweg 2, Borssele
Overleden:
14 oktober: Jo ( Adriana Lucia) van de Pas- Remijn

BIJZONDERE COLLECTES:
29 november: Pepernotencollecte voor kinderkoor ( als dank)
06 december: adventsactie (bisschoppelijk)
Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis.
We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers en onderneemsters
in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in
ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige
projecten. De kernboodschap van de Adventsactie is "Kom samen in actie
om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis". Er is geen duisternis in staat
om licht te overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste
duisternis verdrijven.

VIERINGEN EN DIENSTEN
Zondag 29 november: 1e zondag van de
Advent
9.00 uur: Viering van Woord en Communie
met voorganger pastor Jeanine Heezemans
en zang van Esperanto.
Liturgische kleur: paars
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Misintenties:
Gretha Schrieks-Rentmeester * Jan Stokx * Martien Vermue *
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten
zielen * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jan en Leune
van ’t Westende en ov. fam. * Matty Pover-Smulder en ov.
fam.

Maandag 30 november: H. Andreas ( apostel)
Geen viering in onze kerk.

Dinsdag 1 december: H. Eligius (kerkpatroon Lewedorp, bisschop)
20.00 uur: Caritas-overleg (Willibrorduszaal)
Parochiekerncommissie (sacristie)

Woensdag 2 december: Quatertemperdag
(een van de vier seizoensgebonden quatertemperdagen) Thema: voor
de vooruitgang van de volkeren, om eendracht te bevorderen, om de
beleving van de christelijke liefde, voor zieken, stervenden en zij die
gevangen zitten)

Donderdag 3 december: H. Franciscus Xaverius (priester)
Geen viering in onze kerk.

Vrijdag 4 december: eerste vrijdag van de maand/
H. Barbara (maagd en martelares)
H. Johannes van Damascus (priester en kerkleraar)
Communiebezoek thuis en/of in Theresiahof; meer informatie via
mevr. Ria Hoogesteger-Geijs ( tel. 351875)
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Zondag 6 december: 2e zondag van de Advent
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor
Fons van Hees en zang van het dameskoor.
Liturgische kleur: paars
Misintenties:
Marinus Rijk * Kees Geus en ov. fam. * Adriaan van den Dries
* Laurus Verdonk en Pieternella Verdonk-van ’t Westeinde *
Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en
Johanna Pieterse * Jaap de Jonge- de Jong en ov. kinderen *
Bas en An Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * Adrianus
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse.
na afloop: koffiehoek

maandag 7 december: H. Ambrosius (bisschop en kerkleraar)
19.00 uur: repetitie fanfare & kerstkoor in onze kerk

dinsdag 8 december: Onbevlekte ontvangenis van de
heilige maagd Maria
geen viering in onze kerk.

Zaterdag 12 december: H. Maagd Maria van Guadalupe
Vanaf 10.00 uur: oliebollenverkoop (carnavalsstichting)

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 .
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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.
ZIEKENBEZOEKGROEP:
Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze
werkgroep. december: Ria Knuit-v.d. Molen tel. 351783
OPGAVE MISINTENTIES:
U kunt tot dinsdag 1 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.
Aan de vooravond van de klimaattop in
Parijs die op 30 november begint,
wordt in kerken wereldwijd aandacht
gevraagd voor het klimaat. Katholieken
in Nederland kunnen meebidden voor
de schepping en een goede uitkomst
van de klimaattop, in lijn met de
oproep van paus Franciscus in zijn
encycliek Laudato Si’.

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

