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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
21 maart: Antonia Apolonia van den Bulck-Goense, weduwe van Henricus 

van den Bulck, 90 jaar, voorheen wonend te ’s-Heerenhoek. Haar 

afscheid in besloten kring was op zaterdag 25 maart om 10.30 uur in 

onze kerk, waarna graflegging op ons kerkhof. 

 

BIJZONDERE COLLECTES: 

Caritas vastenactie informatie achterop dit blad 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

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

19.00 uur: presentatieviering communicanten met voorganger 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* Adriaan van den 
Dries.  

Let op: om 02.00 uur begint de zomertijd; het is dan meteen 03.00 uur. 

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. 

Na afloop: koffiehoek, achter in de kerk. 

Woensdag 5 april: H. Vincentius Ferrer  (kloosterling en 

volkspredikant, Frankrijk  (overleden in 1419) 

20.00 uur: tekstgroep communieviering in Willibrorduszaal. 

Donderdag 6 april: H. Wilhelmus 

van Aebelholt (abt, Frankrijk, overleden in 1203) 

13.00 uur: de Zilvervloot-poetsclub bijeen in 

kerk t.b.v. Pasen. 

Vrijdag 7 april: eerste vrijdag van de 

maand 

Let op: Geen bijeenkomst/ geen 

communiebezoek in Theresiahof;                         

zie Witte Donderdagviering 

15.oo uur: vastenoverweging in de dagkapel (mortuarium) met 

medewerking van Maria Bornhijm. 
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Zondag 9 april: 6e zondag van de Veertigdagentijd: Palmzondag 

10.30 uur: eucharistieviering met voorganger 

pastor Tom Brooijmans en zang van Esperanto. 

Tijdens deze speciale viering is er kindernevendienst en 

wordt na afloop een bezoek gebracht aan bewoners 

Theresiahof. Onze a.s. communicanten worden ook bij 

deze viering betrokken. 

Misintenties: 

 ov. ouders Marinus Goense-Cornelis Rijk en ov. kinderen * Jrgt. Jobina de 
Jonge-Rijk, Adriaan de Jonge en dochter Jo  * Marinus Boonman en Cornelia 
Vermue * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-Priem * Adrie 
van den Dries en ov. fam. * Frans Rijk. 

10.30 – 12.00 uur: voorbereiding Eerste Communieproject in 

Willibrorduszaal. 

Woensdag 12 april: woensdag in de Goede Week 

19.00 uur: Chrismaviering te Rijsbergen (Noord-Brabant) waarin 

bisschop Liesen met vertegenwoordigers uit alle parochies van ons bisdom 
samenkomt en de heiligen oliën wijdt. Vanuit onze parochiekern zullen leden 
van de Liturgische Werkgroep deze oliën ophalen en meenemen in de 
viering op Eerste Paasdag. 

Donderdag 13 april: Witte Donderdag 

10.30 uur: eucharistieviering in Theresiahof met voorganger pastor 

Harrie Buijssen; koorleden ondersteunen muzikaal deze viering. 

19.00 uur: eucharistievieringen in Goes, Zierikzee en Hansweert; onze 

parochiekern heeft zich aangesloten bij Hansweert, waar pastoor Fons van 
Hees en pastor Jeanine Heezemans voorgaan. Het lokale koor zingt. 
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Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 

15.00 uur: kruiswegviering met medewerking van onze liturgische 

werkgroep en zang van het dameskoor. 

19.00 uur: viering van Woord en Gebed in de kernen: Goes, Zierikzee en 

Hansweert. Onze kern sluit zich aan bij Hansweert; met voorgangers: 
pastoor Fons van Hees en pastor Jeanine Heezemans. Koorleden uit diverse 
kernen ondersteunen deze viering. 

Zaterdag 15 april: Paaszaterdag/ Stille Zaterdag 

20.00 uur: Paaswake te Zierikzee en Hansweert. Onze kern sluit zich 

aan bij Hansweert, waar pastoor Fons van Hees en pastor Jeanine 
Heezemans voorgaan. Leden van alle regionale jongerenkoren (Muzak) 
ondersteunen deze viering. 

22.00 uur: Paaswake te Goes. 

Zondag 16 april: Pasen 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het dames- en herenkoor. Liturgische kleur: wit. 

                                                                                                                                                                 
OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 28 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- Schoenmakers 
Burgemeester Van Horsighstraat 41, tel. 351364 
april: Marlies Westdorp- van Damme 
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Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387. 
Kent u iemand die we mogen verrassen met een ziekenbezoek? Neem gerust 

contact op. 
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