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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
19 mei: bisschop Huub (Hubertus Cornelis Antonius) Ernst, 100 jaar, 

bisschop van Breda 1967-1992.  

BIJZONDERE COLLECTES:  

04 juni: Week de Nederlandse Missionarissen 

11 juni: Caritas 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

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. * Jrgt. 
Mattie Pover-Smulder * Nel Paree, Jan en Toos. 

Na de viering: koffiehoek. Achter in de kerk.  
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Maandag 5 juni: H. Bonifatius, bisschop/                  
Tweede Pinksterdag / Geen viering in onze kerk. 

Kerkpatroon van Kwadendamme; vermoord in 754 te 
Dokkum. 

Dinsdag 6 juni: H. Norbertus, bisschop  

20.00 uur: parochiekernvergadering in 

Willibrorduszaal. 

Donderdag 8 juni: Onze Heer Jezus 
Christus, eeuwige hogepriester een relatief jonge nieuwe 

feestdag, ingesteld in 2012. Elke eerste donderdag na Pinksteren wordt dit 
feest gevierd. De huidige mogelijkheid om een feest van Christus Priester 
te introduceren moet worden verstaan in de lijn van de instelling 
door de zalige Johannes Paulus II van de Jaarlijkse dag van gebed 
voor de heiliging van de priester en de recente viering naar de 
wens van de Heilige Vader Benedictus van het Jaar van de Priester, 
belangrijke initiatieven om het leven van heiligheid van de 
geestelijkheid en de roeping tot het Sacrament van de Wijding te 
bevorderen.  

20.00 uur: overleg terugkomviering (9 juli) 

Zondag 11 juni: H. Drie-Eenheid 

10.45 uur: eucharistieviering met 
voorganger pastor Harrie Buijssen en 
zang van het herenkoor. Liturgische kleur: wit. 

Misintenties:  

ov. echtpaar de Jonge-Louwhoff * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * ov. fam. 
Vermue-Priem * Marien en Leune Rijk en Tonny * ov. 
fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jacobus Hoondert en 

ov. fam. * Jrgt. Rinus Rijk * Lau de Vos en ov. fam. 
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Maandag 12 juni: H. Odulfus  

Odulphus (Oirschot, geboortejaar onbekend - Utrecht, na 854) 
was een benedictijn en missionaris uit het einde van de 8e en 
begin 9e eeuw en is heilig verklaard. Odulphus werd geboren 
te Oirschot (tegenwoordig Best) en verwierf naam als Apostel 
der Friezen. Odulphus is ook aangeduid met de namen Sint 
Odulp, Olof, Oelbert en Oel. 

Dinsdag 13 juni: H. Antonius van Padua 

Hij sloot zich in 1210 aan bij de augustijnen in 
Lissabon. In 1212 verhuisde hij 
naar Coimbra om niet langer door 
familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn geestelijke 
ontwikkeling. Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren 
van de minderbroeders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok 
naar Noord-Afrika om aldaar het christelijke geloof te verspreiden 
onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. 
Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forlì tot priester gewijd. Veel 
mensen vonden door zijn toedoen de weg naar het katholieke 
geloof. Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan 
zijn medebroeders. In 1227 benoemde Johannes Parenti, de 
toenmalige generale overste van de minderbroeders hem 
tot provinciale overste van de Romagna in Italië, waar hij van 1222 
tot 1224 reeds predikend had rondgetrokken.[2] In 1230 vroeg en 

kreeg hij zijn ontslag als provinciale overste omdat zijn gezondheidstoestand 
verslechterde. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door paus Gregorius 
IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' 
tot kerkleraar uitgeroepen. Hij is de patroonheilige van de franciscanen, verloren 
voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers 
en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. Rond zijn graf in Padua is 
de basiliek Basilica di Sant'Antonio gebouwd. In Lissabon zou het kerkje Santo António à 
Sé gebouwd zijn op de plaats waar Antonius werd geboren. Hij is een zeer geliefde heilige 
in de Portugese hoofdstad. Sinds 1934 is Antonius een beschermheilige van Portugal en 13 
juni is er een officiële feestdag. 

Woensdag 14 juni: H. Lidwina                                                                
OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 6 juni 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.                                                                              
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ZIEKENBEZOEKGROEP:    
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. 

 

Vormelingen uit onze parochiekern:  
17 jongeren geven aan gevormd te willen worden; 
waarvan er 10 bij onze parochiekern zijn 
aangesloten. 
Meike Boonman,  Lageweg Nisse 
Roëlle Boonman, Beeldhoeveweg 
Oskar Dubowski, Willibrordusstraat 
Lotte Elstgeest, De Jongestraat 
Zoë Joosen, Deken de Zwagerpad 
Arnoud Mol, ’s-Heerenhoeksedijk 
Jurian Mol, Kokuitseweg Kattendijke 
Marsha Polfliet, De Winterstraat 
Lukas Schrieks, Van ’t Westeindestraat  
Giel Traas, De Jongestraat 

Wij wensen hen allen een goede start toe van een nieuwe periode van ‘geloof en 
betrokkenheid’ waarin hopelijk onze kerk en vieringen een vaste plaats behouden. 

 

KERKSNUFFEL 
O p zondag 18 juni tussen 10.00 – 17.00 uur is er weer jaarmarkt rond onze 
kerk en de dames van de Kerksnuffel zijn natuurlijk weer van de partij. De 
afgelopen periode hebben zij al veel spulletjes mogen ontvangen, maar 
heeft u nog goederen waarop u uitgekeken bent, dan kunt u hen nog 
verblijden. 
Levertijden: 
Zaterdag 10 juni: tussen 11.00 – 12.00 uur: Gebroeders Rijk (loods ’s-
Heerenhoeksedijk 7) 
Zaterdag 17 juni: tussen 11.00 – 12.00 uur bij de tent, naast de kerk. 
Let op: geen elektrische apparaten, geen boeken of zware meubels.  Neem 
anders vooraf contact op met mevr. Corrie Hoondert-Paree, tel. 35489 of 
vraag tijdens de koffiehoek (zondag 4 juni) wat & hoe aan de dames: Annie 
de Jonge-Raas, Jo Martens-Bal, Corrie Vreugdenhil of Thea van den Dries-van 
Huffel.  

mailto:info@rksheerenhoek.nl
http://www.rksheerenhoek.nl/

