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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
03 april:  Apolonia  Boonman- de Baar 
06 mei: Elizabeth Maria (Betsy) Moison-Vermeulen, 73 jaar, echtgenote van 

Jan Moison; Laustraat 21; op donderdag 11 mei werd zij in besloten 
kring gecremeerd. 

 

BIJZONDERE COLLECTES:  

14 mei: Caritascollecte- kerkradio 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 14 mei: 5e zondag van Pasen- Moederdag/ Zondag voor de 
Oosterse kerken. 

10.45 uur: Viering van Woord en Communie, verzorgd door de Liturgische 
werkgroep. Zang van het dameskoor. 

Misintenties:  Adrie van den Dries * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Vermue-Priem * Jeroen Vette-Jozina Rijk en Pieter Vette * Mattie Boonman-
van Eijkeren en ov. fam. * Corrie Traas-Stokx. 

Maandag: 15 mei: H. Matthias.  

Over Matthias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. Jezus is 
teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor de opgave zijn 
opdracht over te nemen. Eén van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens 

zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een opvolger voor hem aanwijzen. De 
kandidaten moeten aan zeer bepaalde voorwaarden voldoen. Petrus, die de leiding 
neemt, formuleert het als volgt: '"Dus moet één van de mannen die tot ons 

gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer onder ons verkeerde, te 
beginnen bij het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd 
weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis." Men stelde er twee 

voor: Josef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus (= de rechtvaardige), en 
Matthias. Toen baden zij als volgt: "Gij Heer, die aller harten kent, wijs degene aan 
die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en 

apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats." 
Toen liet men hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd toegevoegd aan de 

groep van de elf apostelen.' 

[Handelingen der Apostelen 01,21-26] 
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Uit dit relaas mogen we dus opmaken dat Matthias van het begin af aan tot de kring 
van Jezus behoorde. Volgens sommigen maakte hij deel uit van de (twee-en-

)zeventig die door Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem vooruit werd gestuurd (Lukas 

10,01). 

Dinsdag 16 mei: H. Ubaldus van Gubbio ( bisschop, 

Italië, 1192) 

19.00 uur: Mariaviering met medewerking van 

leden Liturgische Werkgroep en basisschoolkinderen. 
Het dameskoor zorgt voor passende gezangen.  

Donderdag 18 mei: H. Johannes I (paus) 

19.00 uur: laatste bijeenkomst vormelingen in Don 
Boscoschool. 

19.00 uur: 
rozenkransgebed in dagkapel vanwege 

Mariamaand onder leiding van Maria Bornhijm. 

Zondag 21 mei: 6e zondag van Pasen 

9.30 uur: Eerste Communieviering voor onze 

acht communicanten. Voorganger: pastoor Fons van 
Hees en zang van Esperanto. 

Misintenties: 

Miny  Spelier-de Jonge * Cornelia Rijk * ov. 
fam. Remijn-Huige * Tilly Vermue-Joossen * 
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee 
* Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Rinus Rijk * Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * Jrgt. Fridus 
Tempelaars en ov. fam. * Margot Baaijens * Harry Verhoeven en Dina 
Verhoeven-de Jonge * ov. ouders Laurus Traas-Maatje Menheere en 
ov. fam. * Johannes Schrieks en Elizabeth Westdorp. 

Maandag/ dinsdag/woensdag: Kruisdagen. Vroeger trokken in sommige 
streken op de drie dagen voor Hemelvaart processies door akkers en velden. 
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Donderdag 25 mei: Hemelvaart 

10.00 uur: oecumenische viering in R.K. kerk van Lewedorp;  voorgangers: 
dominee Nel Roggeband en pastor Harrie Buijssen; zang van Con Amore. In 
onze kerk is er geen viering. 

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 16 mei 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:    
mei: mevr. Nel de Winter-Roks 
          Lange Noordweg 2, tel. 0113-351852 
Kent u iemand die we mogen verrassen met een ziekenbezoek? Neem gerust 

contact op. Wij komen graag op bezoek, na het maken van een afspraak. 

 

MISSIETHUISFRONT 
Het Missiethuisfront begon in 1970 door een initiatief van mevrouw A. 

Rentmeester-van Gessel. In 1972 nam mevr. Jo Rentmeester-Beulens 
het van haar over. Er waren toen 5 paters en 4 zusters in de missie, die 
afkomstig waren uit ’s-Heerenhoek. 

Wij als inwoners van ’s-Heerenhoek wilden hen helpen met geld en 
pakketten. Om geld hiervoor in te kunnen zamelen, stuurden we 
jarigen in onze kern een verjaardagskaart, met een verzoekje ons te 
willen steunen. Na een week haalden we het zakje weer op en zo 
konden we jaarlijks de paters en zusters veel geschenken sturen. Deze 
cadeaus werden erg gewaardeerd, want in de missielanden konden ze 
veel doen met de geldelijke giften die wij stuurden. Ook rond Kerstmis 
werden pakketten gezonden. 

Een van de laatste missionarissen was pater Marinus Nijsten; hij werkte in 
Suriname en jaarlijks zonden we hem geld en een cadeaupakket. 
Jongstleden maart gaven wij zijn zus nog € 500.- mee, toen zij haar 
broer bezocht.  

Pater Nijsten heeft aangegeven dat hij per 1 mei is gestopt met zijn 
werkzaamheden in Suriname; hij is terug in Nederland.  

In goed overleg met de vrijwilligers die het Missiethuisfront steunden, 
hebben we besloten per 1 mei te stoppen met dit initiatief. Er zijn geen 
dorpsgenoten meer in missielanden en dus valt ons doel weg. 
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Na 47 jaar valt het doek…want er zijn ook geen opvolgers meer, die ons 
werk willen of kunnen overnemen. 

Het Missiethuisfront wil alle parochianen en medewerkers bedanken voor 
alle goede zorgen en steun in die afgelopen 47 jaar. 

Het geld, dat nog in kas is, zullen we voorlopig nog in reserve houden, maar 
we denken na over een passende bestemming. 

Wij houden u hiervan op de hoogte. 
Namens het Missiethuisfront, Jo Rentmeester- Beulens. 
 
De Zondag voor de Oosterse Kerken brengt elk jaar op de vijfde zondag van 

Pasen (de vierde zondag ná Pasen) het oosterse christendom onder de 
aandacht binnen de Katholieke Kerk. De Katholieke Vereniging voor 
Oecumene verzorgt ieder jaar het materiaal voor de parochies. 
Veel mensen hebben iets met iconen. Ze oefenen een grote 
aantrekkingskracht uit: op gelovigen én niet-gelovigen. Vanwege hun 

schoonheid en hoge graad van artisticiteit. 
Blijft staan natuurlijk dat iconen bedoeld 
zijn als religieuze beeltenissen. We 
ontmoeten er de wereld van onze oosterse 
medechristenen, onder wie de iconen tot 
bloei kwamen. Maar iconen zijn allang niet 
meer beperkt tot de Oosters-orthodoxe 
Kerk. Vanwege hun bijzondere 
zeggingskracht hebben ze ook ruimschoots 
de weg gevonden 
naar de harten én 
kerken van 
westerse 
katholieken en 
protestanten. 
 

 

Speciaal voor alle moeders>>>>>> 
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