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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
Geen overleden parochianen in de afgelopen zeswekentijd. 

BIJZONDERE COLLECTES:  

21 mei: Stichting Jayden  

Stichting Jayden streeft naar verhoging van de 
genezingskans van neuroblastoom kinderkanker. Zij willen 
dat de kwaliteit van de behandelingen verbetert, de 
vervelende  bijwerkingen verminderen en de kwaliteit van 
de pijnbestrijding beter wordt. Verder alles wat daarmee 
rechtstreeks of zijdelings in verband staat, of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het 
woord. 

Stichting Jayden tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen 
en donateurs, organiseren van evenementen en het ondernemen van 
andere activiteiten voor het financieren van vernieuwend onderzoek op het 
gebied van neuroblastoom kinderkanker. 

Waarom heeft stichting Jayden deze doelstelling: 

De genezingskansen van neuroblastoom kinderkanker zijn schrikbarend 
laag! Kinderen met neuroblastoom in de meest agressieve vorm hebben 
slechts 30% kans op genezing. 
 
De genezingskansen moeten dus omhoog! Hiervoor is heel veel 
onderzoek nodig en onderzoek kost heel veel geld. Onderzoek kan alleen 
plaatsvinden als er voldoende financiële middelen zijn. Deze middelen 
komen altijd van donaties. 

De ouders van onze communicanten hebben zeer bewust voor dit goede 
doel gekozen. De tweede collecte wordt daarom volledig besteed aan deze 
stichting.  
De eerste collecte is bedoeld om de kosten van deze viering en het onderhoud 
van kerk en parochie te kunnen blijven voortzetten. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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DIENSTEN EN VIERINGEN: 

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 * 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 * Pau en Julia Polfliet-Viskens * 
Marsha Izeboud.                                                                                                     
Manouk van den Dries, Marlou Hol, Lars van de Kreeke, Corné Moison, Marissa Mol, 
Veerle Polfliet, Stan Schrieks en Keano Vermeulen. 

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. 

Zaterdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury  

(ook wel Augustinus van Kantelberg) (waarschijnlijk eerste derde van de 
6e eeuw - overleden 26 mei 604/605), was een Benedictijner monnik. 
Deze rooms-katholieke geestelijke wordt als de apostel van 
de Angelsaksen en als de stichter van de Kerk van Engeland beschouwd.  

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 
Harrie Buijssen en zang van het dameskoor.    
Liturgische kleur: wit 
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Misintenties:  

Frans Courtin en Johannna Pieterse * Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter 
en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige Aanbidding * de meest 
verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Cornelia Boonman- van ’t 
Westende * Jrgt. Adriaan Rijk, Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Jrgt. Arjaan 
de Jonge * Jrgt. Kees Geus * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * Jrgt. Mina 
Stokx-Capello * Wim Boonman * Frans Rijk. 
 

Zondag 28 mei; 7e zondag van Pasen 
Geen viering in onze kerk. 
09.00 uur: viering te Heinkenszand 
09.30 uur: viering te Ovezande 
10.45 uur: viering te Lewedorp 
11.00 uur: viering te Kwadendamme en Goes 
 

Zaterdag 3 juni: vooravond van Pinksteren 
19.00 uur: vormselviering vormelingen Pater Damiaan met voorgangers                 
(vormheer) vicaris Wiel Wiertz en pastoraal werker Jeanine Heezemans. Oal 
in uit Ovezande verzorgt de gezangen. 
Geen viering in onze kerk. 

Zondag 4 juni: Pinksteren 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
rood. 
Misintenties: 

Adrie den Dries * Frans Pieters * Piet Timmerman en Lucija Stambulac 
* Miny Spelier-de Jonge * Jrgt. Jaap Vermue * Kees Geus en ov. fam. * 
Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Marinus Boonman en 
Cornelia Vermue * Fonds Willemse * Tilly Vermue-Joossen * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en fam. * Lauran de Winter en ov. fam. * Jan van den Dries-
Margaretha Vermue en ov. fam. * ouders van ’t Westende-van Eijkeren 
en ov. fam. * Jacobus Boonman en Johanna Rijk * ov. fam. Remijn-
Huige * Frans Rijk * Bert de Jonge en ov. fam. 

Na de viering: koffiehoek. Achter in de kerk. 
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OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 23 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 
juni: mevr. Ria Remijn 
          De Winterstraat 12, tel. 0113-404386. 
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. 

 
PUBLICATIES 
Het zal u wellicht zijn opgevallen dat wij bij de lijst van ‘LIEF en LEED’ soms 
namen slechts eenmaal vermelden, terwijl andere namen zes weken 
genoemd worden. De reden: indien een overledene parochiaan is en via het 
pastoraal centrum melding maakt van overlijden en uitvaart, wordt deze 
overledene zes weken lang genoemd. Het maakt niet uit, of men kiest voor 
een begrafenis of een crematie. 
Anderen kiezen bewust voor een stil/ besloten afscheid, met of zonder 
uitvaartdienst en laatste rustplaats op ons kerkhof.  
Indien men geen contact heeft gehad met het pastoraal centrum Goes 
inzake uitvaart, nemen wij bewust geen namen of vermelding op in dit blad. 
 

ONDERWEG  

Op zondag 21 mei zetten acht 
kinderen uit onze parochiekern 
heel bewust stappen in de 
richting van de altaartafel. Zij 
kiezen, samen met hun ouders, 
ervoor om samen aan tafel te 
gaan en eucharistie te vieren. 
Natuurlijk zijn wij als 

geloofsgemeenschap erg blij met deze deelname en hopen dan ook dat zij 
‘in beweging blijven’ en stappen blijven zetten richting kerk en geloof. Dat 
geldt niet alleen voor deze acht kinderen, maar voor iedereen die deze 
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communicanten de afgelopen tijd heeft begeleid en op dit feest aanwezig 
zijn. 
In de kerk zijn die ‘stappen’ verbeeld in voetstappen, die vanaf de doopvont 
richting het altaar lopen.  
Ook onze 17 vormelingen, waarvan er 11 uit onze parochiekern komen, 
hebben de afgelopen periode heel wat stappen moeten zetten om ‘ de 
geest’ van het geloof te kunnen ontdekken. ‘In vuur en vlam’ heet het 
project, dat ze via een werkboek gevolgd hebben. 
Op zaterdag 3 juni zullen ze gevormd worden door vicaris Wiel Wiertz in de 
O.L.V. Hemelvaart-kerk te Ovezande, om 19.00 uur. 
Ook hen wensen wij een goed levenspad toe, waarin geloof hopelijk een 
deel blijft uitmaken. In hun rugzak, die ze op hun levenspad meenemen zit 
voldoende bagage om ermee aan de slag te gaan. 
 

SNUFFELMARKT/JAARMARKT ’s-Heerenhoek 
 
De dames van de Kerksnuffel hebben er weer zin in. Vele inwoners van ons 
dorp vergeten hen niet en hebben al in de afgelopen periode spullen 
afgestaan voor deze snuffelmarkt, die op zondag 18 juni tussen 10.00 – 17.00 
uur plaats vindt. 
Heeft u nog spulletjes die u wilt afstaan ten gunste van de verkoop? Laat het 
weten aan mevr. Corrie Hoondert-Paree, tel, 0113-351489.  
 

MARIAVIERING  (dit artikel is overgenomen uit de digitale nieuwsbrief die 

de H. Mariaparochie ( Walcheren) elke week naar geadresseerden stuurt. Peter 
en Jeannette Vrancken tekenen voor deze bijdrage in tekst en beeld) 

Rozenkrans centraal in prachtige Mariaviering 
Afgelopen dinsdag werd op initiatief van de beleidsgroep Ouderenpastoraat 
Boven de Schelde en de parochiekern ‘s-Heerenhoek in de Sint 
Willibrorduskerk in 's-Heerenhoek een speciale Mariaviering gehouden 
waarin de rozenkrans centraal stond. 
Een mooie vieringen waarin kinderen een belangrijke hoofdrol speelden. Zij 
plaatsten aan het begin van de viering bloemen bij Maria en een misdienaar 
ontstak bij ieder tientje een lichtje. 
Zij waren het (een voortrekkersrol) die de ‘tientjes’ mochten opzeggen, 
waarna de parochianen in de kerk invielen tijdens het gebed. 
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Ria Hoogesteger begeleidde de kinderen en bad bij ieder tientje telkens voor 
een groep mensen uit de samenleving, kinderen, jong volwassenen zieken 
en ouderen. 
Pastoraal werkster Ria Mangnus verzorgde een mooie overweging over 
Maria. Het koor maakte de viering compleet met prachtig gezongen 
Marialiederen. 
Ongeveer 60 personen woonden deze viering in deze mooie kerk bij. 
Dit Mariabeeld, dat de naam draagt ‘de 
zwarte Madonna’ heeft tijdens de 
Mariaviering altijd een bijzondere  
plaats in de Sint Willibrorduskerk. 
Het beeld werd door wijlen pastoor 
Kroon gevonden in een vuilnisbak in 
Den Haag en werd in dezelfde 
toestand meegenomen naar al zijn 
standplaatsen. 
Toen hij in 1969 naar ’s-Heerenhoek 
kwam ging het beeld uiteraard met 
hem mee. 
Na het overlijden in 1996 bleef deze 
‘Maria uut de vuulbak’ in onze kerk 
achter. 
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