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

OVERLEDEN: 
Geen overledenen in de laatste periode van zes weken.  
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

Caritas vastenactie informatie achterop dit blad 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 19 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 

Misintenties:  

Miny Spelier-de Jonge * Frans Pieters * Cornelia Rijk * Frans Courtin en 

Johanna Pieterse * Marinus Boonman en Cornelia Vermue * Tilly 

Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 

Pieter Vermue – Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jaap Vermue * 

Bert de Jonge en ov. fam. * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * 

Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * ov.ouders 

de Pundert-de Jonge en zoon Wim * Jrgt. Piet van de Waart * Arjaan 

de Jonge. 

  
10.30- 12.00 uur: 2e bijeenkomst a.s. communicanten in Willibrorduszaal. 

Maandag 20 maart: H. Jozef (vanwege de vasten(zondag)tijd wordt dit 

hoogfeest op maandag gevierd). Geen viering in onze kerk. 
20.00 uur: parochiebestuur in Goes. 
 

Dinsdag 21 maart:  
20.00 uur: overleg paastriduüm in Hansweert; vertegenwoordigers van 
onze kern zullen op Paaszaterdag  ( 15 april)  onze nieuwe paaskaars hier 
laten zegenen. 
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Woensdag 22 maart:  
17.30 uur: Wereldmaaltijd, een 

gezamenlijke maaltijd, waarbij 
bezinning op de huidige productie 
van voedingsmiddelen voor alle 
wereldbewoners ( 7 miljard) ook 
besproken wordt. De sobere maaltijd 
vormt de inspiratiebron om hier 
samen over te kunnen praten. 
Caritas Pater Damiaan is de 

organisator. Plaats: pastorie Heinkenszand, Kerkdreef 4. Eindtijd: 19.30 uur. 
Aanmelding via pastor Wiel Hacking ( wielhacking@gmail.com) of bel 06-
17598152. Kosten: 5 euro ( aldaar te betalen). 
 

Zaterdag 25 maart: Maria Boodschap 
14.00 -14.30 uur: inloop voettocht ‘door de Zak’  zie informatie verder in dit 
blad. 

17.00 – 18.30 uur: voorbereiding EHC/ samen eten in Willibrorduszaal 

19.00 uur: presentatieviering communicanten onder leiding van 

pastor Jeanine Heezemans en zang van Missicanto. 
 
Misintenties:  

Jobina Vette en ov. fam * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * ov. Leden Gedurige Aanbidding 
* de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Jrgt. Han van den Dries. 

Zondag 26 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd/ Halfvasten 

Geen viering in onze kerk; 9.00 uur Heinkenszand 9.30 uur: Ovezande; 10.45 uur :Lewedorp 

Dinsdag 28 maart: 
19.30 uur: ouder-informatieavond voor ouders vormelingen in de Don 
Boscoschool. Ouders/verzorgers van leerlingen groep 7/8 uit de kernen 
Lewedorp, Ovezande en ’s-Heerenhoek komen samen. 
 

Vrijdag 31 maart: 
15.00 uur: vastenoverweging in dagkapel (mortuarium) o.l.v. Maria Bornhijm 
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Zondag 2 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het herenkoor. Liturgische kleur: paars. 
 
Misintenties:  

Miny Spelier-de Jonge * Jrgt. Piet Traas, Henny Jasperse en ov. ouders 
Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en fam. * ov. fam. Hubrecht 
Vermue-de Winter. 

 
                                                                                                                                                                  

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 21 
maart 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:    
maart: Annelies van Craenenbroeck 
Burgemeester Van Horsighstraat 41, tel. 351364 
Kent u iemand die we mogen verrassen met een ziekenbezoek? Neem gerust 

contact op. 
VASTENACTIE CARITAS 2017 

De vastenactie wijkt dit jaar af van het onderwerp welke 
door het Bisdom is aangedragen. 

Waarom: Onze Don Boscoschool had voor het project “Wie 
een kind redt, redt de wereld van de Stichting Netherlands in 
Sri Lanka. 
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Na de Tsunami in 2014 werden veel kinderen wees en aan hun lot 
overgelaten. Vier Goesenaren starten  een particulier initiatief om de 
kinderen een betere en meer hoopvolle toekomst te geven. 

Dankzij vele giften en donaties konden zij in 2007,2011 en in 2013 
kindertehuizen laten bouwen. 

Deze week kregen groep 4 t/m 8 hierover uitleg. Zij luisterden zeer 
aandachtig naar hetgeen aan de hand van foto’s op het beeldscherm werd 
verteld. Zuster Amatha van de congregatie Mary Immaculate is de 
contactpersoon. Zij legt maandelijks rekening en verantwoording af voor 
hetgeen zijn doet. Vanuit de groep Goesenaren gaat er minimaal één per jaar 
op eigen kosten naar de tehuizen om niet alleen te controleren of alles goed 
gaat, maar ook om te kijken wat er ontbreekt en aangevuld moet worden. Zij 
houden de vinger aan de pols. 

Op die manier gaat het geld dat u geeft voor 100% naar deze kleine stichting 
die goed werk verricht voor kinderen tussen de 3 en 18 jaar. 

De school zal net als voorgaande jaren weer plantjes verkopen. 

Normaal ontvangt u via Parochienieuws in deze tijd een vastenactiezakje. 
Maar omdat wij niet het project van het Bisdom volgen moeten we het 
zonder doen. Echter zonder het bekende zakje hopen we dat u toch uw 
bijdrage wilt geven middels uw gave in het daarvoor (achter in de kerk)  
geïnstalleerd “kerkje “ 

En neem gerust de flyer mee om alles nog eens na te kunnen lezen. 

➢ Bijdragen aan de bisschoppelijke vastenactie    
( actie El Salvador) kunt u storten via 
bankrekening: NL 21 INGB 0000005850 t.n.v. 
Vastenactie Den Haag.  
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