jaargang 45/week 5: zondag 5 februari 2017

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

LIEF EN LEED:
OVERLEDEN:
07 januari: Johannes Adriaan (Jan) de Jonge.
25 januari: Johanna (Jo) Anthonia Jozina van Gessel-Rijk.
BIJZONDERE COLLECTES:
05 februari: Caritas-collecte
Het duurt nog enkele weken, maar vanaf 1 maart tot en met 15 april loopt de Vastenaktie
2017. Het project dat de Caritas steunt ligt dit jaar in Sri Lanka. De Stichting Netherlands Sri
Lanka is een particulier initiatief van 4 mensen uit Goes, dat ontstaan is naar aanleiding van
de tsunamie in 2004. Het doel van de Stichting is mee te helpen (wees)kinderen in Sri Lanka
zicht te geven op een betere en meer hoopvolle toekomst. Dankzij giften en donaties
hebben ze tot nu toe 3 kindertehuizen kunnen bouwen waar ze maximaal 90 kinderen een
veilig huis kunnen bieden, onderwijs kunnen laten volgen en medische zorg kunnen geven.
In de tehuizen wonen weeskinderen en zeer arme kinderen die niet door hun familie
kunnen worden verzorgd. De verzorging van de kinderen ligt in handen van de zusters van
de congregatie Mary Immaculate, onder leiding van Zr. Amatha.
De leeftijd van de kinderen varieert van 3 tot 18 jaar. In principe verlaten zij op hun 18e het
huis, maar worden dan nog wel verder door de zusters begeleid, terwijl de stichting zich
inspant voor financiële mogelijkheden.
Ook dit jaar werkt de Caritas nauw samen met onze basisschool. Daarom wijkt dit project
wat de Caritas nu steunt af van de landelijke Vastenaktie. Door dit project willen wij aan
onze kinderen overbrengen dat wij in grote welvaart leven en bevoorrecht zijn dat zij wel
een goede opleiding kunnen volgen voor een goede toekomst. Veel van hun
leeftijdgenootjes in Sri Lanka krijgen die kans niet. Door hierbij stil te staan tijdens de
vastenperiode kunnen we hen ook leren dat door zelf een klein offer te brengen, ze iets
groots voor een medemens kunnen betekenen.
Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Namens de Caritas hartelijk dank voor uw gave.

11 februari: extra collecte ten bate van schilderwerk interieur kerk

DIENSTEN EN VIERINGEN:
Zondag 5 februari: Vijfde zondag door het jaar
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en
zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen.
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Misintenties:
Miny Spelier-de Jonge * Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige
Aanbidding * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Matty Pover-Smulder en ov.
fam. * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Lauran de Winter en ov.
fam. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en fam. * Adriaan Hoondert.
 Na de dienst koffiehoek achter in de kerk.

Maandag 6 februari: H. Amandus
Amandus, soms aangeduid als Amandus van Nantes, Amandus van
Maastricht, Amandus van Gent of Amandus van Elnone, bijnaam
"apostel der Franken" (omgeving Nantes, ca. 600 – Saint-Amand-lesEaux, ca. 680) was een 7e-eeuwse missiebisschop en stichter
van kloosters en kerken in Vlaanderen, NoordFrankrijk en Baskenland. Hij was enkele jaren bisschop van
Maastricht en wordt vereerd als katholiek heilige.

HH. Paulus Miki en gezellen
Paulus Miki S.J. (Japans: パウロ三木, Pauro Miki ; Kioto, circa 1565 - Nagasaki, 6
februari 1597) was een Japanse martelaar en is een heilige in de Rooms-katholieke Kerk.
Hij werd in Kioto (of Osaka) geboren als zoon van
christelijke ouders. Op zijn 22e werd hij jezuïet en sloot
zich aan bij de missie van de jezuïeten in Japan . Hij was
een welbespraakte prediker en slaagde erin om
aanhangers van het boeddhisme te bekeren.
In 1596 leed een Spaans schip, de San Felipe schipbreuk
aan de Japanse kust. In de literatuur komt een versie
voor, waarin de kapitein na de redding zou opgemerkt
hebben dat de Spaanse koning het voornemen had
Japan via het christendom te veroveren. Er zijn ook
historici die aannemen dat dit verhaal verzonnen is
om Toyotomi Hideyoshi de gelegenheid te geven de
vracht van het schip in beslag te nemen en de opbrengst
daarvan te gebruiken voor zijn Koreaanse campagnes.
Het resultaat was wel dat het volgende jaar negen
missionarissen – allen franciscanen – en zeventien Japanse christenen, waaronder Miki
werden gekruisigd. Alle missionarissen kregen het bevel het land te verlaten. Het laatste
werd tot 1614 overigens niet gehandhaafd. Ze worden als de eerste martelaren in
het Verre Oosten beschouwd. Dertig jaar later werden ze zalig verklaard en op 8 juni 1862
verklaarde paus Pius IX (1846-1878) de 26 martelaren heilig.
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Dinsdag 7 februari: H. Coleta
Nicolette Boëllet (ook Boillet, Boilet of Boylet), (Corbie, 13 januari 1381 – Gent, 6
maart 1447) was een kluizenares – bekend als Coleta – die later als claris een
aantal kloosters stichtte of hervormde die zouden uitgroeien tot de orde der
clarissen coletienen.

Donderdag 9 februari:
19.30 uur: informatieavond voor ouders/verzorgers van kinderen die zich
voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Vanaf 19.15 uur is er inloop op de Don
Boscoschool. Ook ouders van a.s. communicanten uit Lewedorp en Ovezande zijn hierbij
uitgenodigd.

Vrijdag 10 februari: H. Scholastica
Scholastica (ca. 480 - 547) is geboren in Nursia, het huidige Norcia in Italië.
Ze was een zuster van de heilige Benedictus van Nursia. Ze zag Benedictus
altijd een keer in het jaar. Volgens de legende zoals verteld door Gregorius
de Grote in diens Dialogen vroeg Scholastica haar broer bij hun laatste
ontmoeting, in een woning halverwege hun beider kloosters, om wat
langer te blijven daar zij het met hem over de hemelse vreugden wilde
hebben. Toen Benedictus weigerde, barstte Scholastica uit in gebeden en
tranen die een dusdanig hevig onweer veroorzaakten dat haar broer
gedwongen was de hele nacht te blijven. Drie dagen later overleed zij.

21.00 uur: Inschrijfavond carnavalsoptocht Walkinn.

Zaterdag 11 februari: zaterdag in week 5
door het jaar
Werelddag voor de zieken
11.00 uur: huis-aan-huis-collecte ten bate van de
carnavalsstichting en tevens reikt men het nieuwe carnavalsboekje uit.

19.00 uur: Kieltjesmis met voorganger pastor Jeanine
Heezemans; zang van Esperanto en Missicanto.
Misintenties:
Frans Pieters * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * ov. Leden van
V.O.K. * ov. fam. Vermue-Priem * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Krijn de Jonge
*Jrgt. Wim Boonman. Na afloop: koffiedrinken in de Jeugdhoeve.
Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl

bankrek. NL65RABO0128596538
website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl

jaargang 45/week 5: zondag 5 februari 2017

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk
23.00 uur: bouwersbal in ‘de Geveltjes’.
Let op: zondag 12 februari is er dan GEEN viering in onze kerk!

Zondag 12 februari: 6e zondag door het jaar.
Geen viering in onze kerk; wel in Heinkenszand (9.00 uur) Ovezande (9.30 uur) en Goes of
Kwadendamme (11.00 uur).

Dinsdag 14 februari: HH. Cyrillus en Methodius
Cyrillus en Methodius waren, in de 9e eeuw, twee christelijke
monniken, broers uit Thessaloniki, die zich in Zuidoost-Europa
hebben ingezet voor de verspreiding van het christelijk geloof en die
een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Europa.

Zaterdag 18 februari:
13.00 uur: ouderenmiddag in de Jeugdhoeve, georganiseerd
door de carnavalsstichting.

Zondag 19 februari: 7e zondag door het jaar
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en
zang van het herenkoor; liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Miny Spelier-de Jonge * Adrie van den Dries * Martien Vermue * Bastiaan de Jonge
en Catharina Rijk * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * Frans
Courtin en Johanna Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia
Vermuë- van Stee * Jrgt. Johannes Smits en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana
Rentmeester en ov. fam. * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Jrgt. Marian de
Jonge-de Jonge * Jaap Vermue * Frans Pieters * Jan van den Dries-Margaretha
Vermuë en ov. fam. * Piet de Jonge * Jrgt. Janus Raas-Francina Traas en dochter
Plonie * Arjaan de Jonge.

Zaterdag 25 februari:
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang
van het dameskoor. Liturgische kleur: groen.
Zondag 26 februari: 8e zondag door het jaar: geen viering in onze kerk!
OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 7 februarii 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 WinterRoks. Zet op de enveloppe ‘misintenties’ zodat we deze ongeopend naar haar
kunnen doorzenden.

ZIEKENBEZOEKGROEP: februari: Cathy Dingemanse,
Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.
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