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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
21 maart: Antonia Apolonia van den Bulck-Goense. 

24 maart: Franca van Dongen. 

03 april: Apolonia  Boonman- de Baar. 
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

Caritas & vastenactie:   
Caritas actie kern en Don Boscoschool  ´s-Heerenhoek: Stichting Netherlands 

Sri Lanka: deze actie heeft dankzij de inzet van onze basisschool en haar 
gulle gevers meer dan € 1900.- opgebracht. Fantastisch; later hierover 
meer. 

Bisschoppelijke Vastenactie: € 61,35 brachten de bewoners en gasten van 
Theresiahof bijeen in de speciale Witte Donderdagviering die aldaar 
werd gehouden. De opbrengst van de overige giften is nog niet 
bekend. 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 16 april: Hoogfeest van Pasen  
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

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

Adrie van den Dries* Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Miny Spelier-de 
Jonge * Frans Pieters* Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * ov. Leden 
van de V.O.K. * Tilly Vermue-Joossen * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond- van den 
Dorpel en zoon Sjaak * Pieter Vermue- Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jaap 
Vermue * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Lauran de 
Winter en ov. fam. * Marian de Jonge-de Jonge * ov. ouders Bart en Janna Geijs-
Franse * Jan Franse en ov. ouders * ov. ouders Driedijk-Raaijmakers en ov. fam. * 
Piet Remijn en ov. fam. * Leny de Winter-Vermue * Jan Hazen * ov. fam. Remijn-
Huige * Frans Rijk * Corrie Traas-Stokx * Bert de Jonge * ov. echtpaar de Jonge – 
Louwhoff * Pieter van de Pas – Jo van de Pas-Remijn en ov. fam.* jrgt. Cornelis 
Vermue en Martien Vermue * Arjaan de Jonge * Janus Raas-Francina Traas en 
dochter Plonie. 
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Onze nieuwe paaskaars 
Tijdens de paaswake op zaterdagavond 15 
april is onze paaskaars ontstoken aan het 
vuur van de paaskaars uit Hansweert. Dit 
jaar vond vanuit deze hoofdkerk de wijding 
van doopwater en paaskaars plaats. In de 
eucharistieviering op Eerste Paasdag zal 
deze kaars voor het eerst in onze kerk 
branden. In alle vieringen tot en met 
Pinksteren zal het vuur ontstoken worden.  
Betekenis van de afbeelding op deze kaars: 
Het kruisteken is het meest bekende 
symbool van het christelijk geloof. Het 
Latijnse kruis bestaat uit een lange staande 
balk en een kortere dwarsbalk over de 
bovenste helft van de staande balk, maar er 
bestaan talrijke kruisvormen met hun 
varianten. Het kruis verwijst allereerst naar 
het lijden van Christus. Het roept tevens op 
om zijn kruis na te dragen. Het is daarnaast 
ook het symbool van de verzoening met God.  
 

Chrisma-oliën 

 

 

Afgelopen woensdag hebben 
leden van de Liturgische 
werkgroep deze drie oliën 
meegekregen vanuit de 
chrismaviering te Rijsbergen. 

In de katholieke kerk wordt er bij 
een aantal sacramenten gezalfd met olie. Dit is bij de doop, het vormsel, de 
wijdingen tot priester en bisschop en de ziekenzalving. 
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Olie is in het Oude Testament al een belangrijk hulpmiddel bij het voltrekken 
van rituelen. Zo werden bijvoorbeeld koningen (zoals David) en profeten 
gezalfd. Hiermee kregen zij een bijzondere opdracht binnen het volk Israël. Dat 
geldt tegenwoordig in de katholieke traditie nog bij de wijding van priesters 
(handen) en bisschoppen (hoofd). In Engeland wordt de vorst of vorstin tijdens 
de kroningsplechtigheid ook nog gezalfd met olie. 

De katholieke kerk kent drie verschillende oliën die in de Goede Week door de 
bisschop worden gewijd. De eerste is de olie van de geloofsleerlingen. Hiermee 
worden zij die zich voorbereiden op de doop gezalfd als markering van het 
begin van hun geloofsonderricht, de voorbereiding op de doop. De tweede is 
de olie van de zieken, die gebruikt wordt bij de ziekenzalving. De laatste is het 
heilig chrisma. Hiermee worden gelovige mensen ‘gezalfde’ mensen, naar het 
voorbeeld van Jezus Christus. Christus of Messias betekent immers ‘Gezalfde’, 
in lijn met het Oude Testament. Deze olie wordt gebruikt bij doop, vormsel en 
wijdingen. 

Paasboodschap: deze gedachte van de bisschop ligt voor u klaar achter in de 
kerk en kunt u naar eigen believen meenemen. “laat haar begaan”(gele brief) 

Maandag 17 april: Tweede Paasdag  

Geen viering in onze kerk. 

Woensdag 19 april: woensdag onder het octaaf van 
Pasen 

19.00- 20.30 uur:  bijeenkomst alle vormelingen uit onze 
parochie te Ovezande. Vanuit ’s-Heerenhoek nemen 11 
jongeren deel. In komend nummer stellen zij zich aan onze 
geloofsgemeenschap voor. 

Zaterdag 22 april:  zaterdag onder het octaaf van 
Pasen/vooravond van Beloken Pasen     

19.00 uur: presentatieviering vormelingen met voorganger 
pastoor Fons van Hees en zang van Missicanto.  Alle 
zeventien vormelingen uit onze parochie stellen zich aan u 
voor. Liturgische kleur: wit/rood      
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Misintenties: 

Jobina Vette en ov. fam. * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Magdalena 
Vermue en ov. fam.  *  Deken de Zwager * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de 
Jonge. 

Let op: vanwege de Omloop van Borsele kunnen de toegangswegen naar onze 
kerk en de parkeerplaatsen bij de kerk enige hinder ondervinden.   

Zondag 23 april: Beloken Pasen 

Geen viering in onze kerk; u kunt kerken te Heinkenszand (9.00 uur), Ovezande 
(9.30 uur), Lewedorp (10.45 uur) of Kwadendamme-Goes (11.00 uur’ 

                                                                                                         

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 18 april 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:    
april: Marlies Westdorp- van Damme 
Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387.  
Kent u iemand die we mogen verrassen met een 

ziekenbezoek? Neem gerust contact op. 
 

DAGKAPEL  
Tijdens de afgelopen veertigdagentijd is op 
vrijdagmiddag telkens gelegenheid geweest voor 
bezinning en gebed in de dagkapel -naast onze 
kerk. De reacties waren zodanig, dat besloten is in 
de meimaand (Mariamaand) deze bijeenkomsten 
voort te zetten en wel op elke donderdag. Nadere 
gegevens volgen volgende week. 
 

Op dinsdag 16 mei is er Marialof om 19.00 uur in onze kerk, verzorgd door 
de liturgische werkgroep met zang van het dameskoor en bijdragen 
van basisschoolleerlingen. 
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