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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: geen mededelingen. 

 

BIJZONDERE COLLECTES: 

31 december: bloemengroep. 
08 januari: Caritascollecte 
15 januari: oecumenische actie informatie hierover volgt later. 

 Opbrengst kerstviering Theresiahof:  € 96,40, waarvoor hartelijke 
dank! 

 

Zaterdag 31 december: Oudjaarsdag 
19.00 uur: Viering van Woord en Communie/ samenzang met voorganger 

diaken Egbert Bornhijm en muzikale medewerking van fanfare Sint 
Caecilia onder leiding van Judith van Boven. 

Misintenties:  
Margot Baaijens * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * ov. 
ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Frans Pieters * 
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en fam. * Frans Rijk * Marien de 
Vos-Maria Rentmeester en ov. fam.* Kees Ars en fam. * Chris 
Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree en ov. fam. Paree * 
ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Pieter van de Pas-Jo van de 
Pas-Remijn en ov. fam. * Gerardus Peperzak-Johanna Bal en dochter 
Tiny* Jan Franse-Johanna van ’t Westende en ov. kinderen. 

ZALIG NIEUWJAAR 

01 januari: Nieuwjaarsdag  

00.00 uur: klokgelui 
Deze dag is er geen viering in onze kerk! 

……………… pas op: vanaf nu zijn er wisselende aanvangstijden 
van de vieringen in onze kerk………………… 

 

Zondag 8 januari: Openbaring des Heren 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van het herenkoor. Liturgische kleur: wit 
Aansluitend: Nieuwjaarstoespraak en aangeklede koffiehoek. 

Rond de Kerk verschijnt volgende week NIET; 

dit is dus een dubbelnummer voor twee weken! 
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Misintenties:  
Miny Spelier-de Jonge * Clasina en Josina Boonman * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
R. Moison * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Jrgt. Kees 
de Jonge * Frans Pieters* Kees Geus. 
 

zondag 15 januari: start Bidweek 
voor de Eenheid / 2e zondag door 
het jaar 
 

10.45 uur: oecumenische viering met 

voorgangers dominee Nel 
Roggeband en pastor Tom 
Brooijmans; zang van Jubilate Deo. 

Voorafgaand aan deze dienst: koffiehoek vanaf 10.00 uur. 
Extra aandacht voor 500 jaar Reformatie, waardoor Christenen verdeeld werden tussen 

protestanten en katholieken. 

Misintenties: 
Adrie van den Dries * lev. Leden Gedurige Aanbidding *Jrgt. Lou Priem 
en ov. fam. * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Matty 
Pover-Smulder en ov.fam. * Laurus Cornelis Verdonk en Pieternella 
Johanna Verdonk-van ’t Westende * ov. fam. Vermue-Priem. 

 
14.00 uur: Nieuwjaarsconcert fanfare Sint Caecilia in de 
Jeugdhoeve; gecombineerd met toneelvoorstelling ’s-
Heerenhoekse Comedie ‘de Kunstschilder’; zaal open 
vanaf 13.30 uur; kaarten te koop via e-mail: 
devostraas@zeelandnet.nl; kosten € 5.00. Einde 
voorstelling: 16.30 uur. 

 
Donderdag 19 januari:  
17.00 uur: vesperdienst ter gelegenheid van Nieuwjaarsbijeenkomst van alle 

parochianen uit het vicariaat Middelburg. Voorgangers: vicaris Paul 
Verbeek en diaken Egbert Bornhijm. 

            Na afloop: receptie in de Jeugdhoeve (iedereen is welkom) 
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Zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor Wiel 

Hacking en zang van het dameskoor. 
Misintenties: 

Martien Vermue *  Miny Spelier – de Jonge * Cornelia Rijk * Bastiaan 
de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Tilly 
Vermue-Joossen * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * 
H. Anthonius. 

 

Zaterdag 28 januari: 4e zondag van het jaar 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen. 
 
OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 03 januari 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.  

Let op: deze aanvullende misintenties voor zondag 8 januari worden enkel 
meegenomen in de voorbede van de lector, omdat komende week geen 
nummer verschijnt vanwege afwezigheid redacteur ‘Rond de Kerk’ 

 
ZIEKENBEZOEKGROEP:   januari: Ria Remijn, tel. 404386. 

 
KERKLEDENADMINISTRATIE 
Onze parochiekern houdt haar adresgegevens actueel. Zo blijven we op de 
hoogte van veranderingen binnen onze geloofsgemeenschap: we weten wie 
we kunnen verwelkomen of van wie we afscheid mogen nemen. Ook 
verhuizingen naar een zorgcentrum blijven we zo volgen. Bij overlijden 
weten we ook wie we kunnen benaderen of niet langer mogen aanschrijven. 
Onze Pater Damiaanparochie maakt gebruik van SILA (Stichting 
Interkerkelijke Ledenadministratie) dat samenwerkt met de 
Basisadministratie Personen van de overheid.  
Echter: in 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan, waarbij de koppeling 
tussen deze basisadministratie en SILA afbreekt. Wat dan? 
Daarom vragen wij uw medewerking: achter in de kerk liggen 
informatiefolders over dit onderwerp, waardoor u kunt reageren!  
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PAROCHIANEN + PAROCHIENIEUWS 
Vanaf 1 maart zullen we starten met de nieuwe actie ‘Kerkbalans’ 2017, 
waarbij we uw aandacht vragen voor de zogenaamde ‘kerkbijdrage’. 
In 2015-2016 namen ruim 40 % van onze parochianen deel aan deze 
actie….door een bijdrage over te maken naar onze bankrekening ( zie 
onderaan dit blad). De bijdrage is enkel bedoeld voor onze parochiekern en 
gaat dus niet in ‘de grote parochiepot’. Uiteraard delen we wel mee in de 
kosten die we als Pater Damiaanparochie maken. 
De kosten van bijvoorbeeld het blad ‘Parochienieuws’ worden per nummer 
door de parochiekern betaald. Maandelijks nemen we zo’n 700 nummers af 
en betalen hiervoor.  
Vanaf de nieuwe jaargang 18 (startend in maart) koppelen we de 
kerkbijdrage aan de kosten van dit blad. Dat betekent: 

 Iedereen die minimaal € 75.00 bijdraagt op jaarbasis, ontvangt dit blad 
gratis. We kijken dan naar de bijdrage van 2015-2016. 

 Iedereen die aangeeft de totale kosten van het blad te willen betalen   
(€ 10,00), krijgt het blad ook automatisch. 

 Zij, die geen kerkbijdrage betalen of minder dan de minimumbijdrage 
ontvangen geen blad meer; zij kunnen enkel via de website www. 
Paterdamiaanparochie.nl parochienieuws raadplegen. 

 Het kerkblad ‘Rond de Kerk’ dat wekelijks verschijnt, blijft gratis. U 
kunt het meenemen vanuit de kerk, of aangeven dat u het digitaal wilt 
ontvangen. Wij hebben dan wel uw e-mailadres nodig. Stuur dit naar 
info@rksheerenhoek.nl 

 Mocht u anderszins willen bijdragen aan onze kerk, neem dan gerust 
contact op met kasbeheerder Henk Postema 
(henkpostema@rksheerenhoek.nl) of via secretariaat Deken 
Holtkampstraat 9/ brievenbus.                                     

 Wij hopen dat u 
begrip heeft voor 
deze actie, omdat het 
steeds moeilijker 
wordt de eindjes aan 
elkaar te knopen. 
Met uw bijdrage lukt 
dat beter/zeker! 
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