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LIEF EN LEED  
Overleden:  

03 mei:  Adrie (Adriaan) Boonman. 
08 mei: Jan Traas. 
09 mei: Charles (Carolus Joseph) Spelier 
31 mei: Pieter Marinus Goese, weduwnaar van Johanna Goense-Goense. 100 
jaar. Zijn afscheid in besloten kring was op zaterdag 5 juni in uitvaartcentrum te 
’s-Gravenpolder waarna crematie te Goes. 

Bijzondere collectes:                                                                                         
2e collecte/ ook al is het aantal kerkgangers beperkt; we 
stellen de doelen wel beschikbaar: 

06 juni: zondag van de diaconie/ 
Sacramentsdag. Speciale aandacht dit weekend voor 

de Diaconie door ons bisdom. De Caritascollecte is 
bestemd voor het ondersteuningswerk van 
medewerkers van het bisdom ten dienste van de 
diaconale werkgroepen in onze gemeenschap. Enkele 
projecten die door het Bisdom zijn uitgevoerd: 
Parochies aan de slag voor kwetsbaren en De Nieuwe 

Diaconie in Nieuwe parochies. 

13 juni: onderhoud/schilderwerk kerk; bescheiden inkomsten rechtvaardigen op dit 

moment geen grote uitgaven, na de ingrijpende restauratie van ons kerkdak. Toch blijven 
er onderhoudsposten nodig voor onder meer het schilderwerk aan pilaren en 
toegangsdeuren van de kerk. 

20 juni: Vaderdag/ stichting Dwaze Vaders. 

Ondanks dat het recht op omgang in de wet is beschreven in artikel 1:377a van het 

Burgerlijk Wetboek - "Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die 

in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder 

heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind" - hebben jaarlijks ongeveer 

30.000 kinderen geen omgang (meer) met een van hun ouders. Dagelijks wordt het kinderen 

en ouders onmogelijk gemaakt om normale omgang met elkaar te hebben. De verzorgende 

ouder verzet zich met alle mogelijke middelen tegen een omgangsregeling van de kind(eren) 

met de ex-partner. Ook als onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming heeft 

uitgewezen dat er geen enkele reden is om een omgang te blokkeren - en de Rechtbank een 

omgangsregeling heeft uitgesproken - kan de ouder zich ongestraft blijven verzetten. De 

Stichting de Dwaze Vaders heeft daarom als doelstelling: 

"Het waarborgen van het contact met beide ouders voor kinderen na (echt)scheiding." 

Voor € 3,00 per maand kunt u donateur worden van de Stichting 
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26 juni: Kerk-TV. 

04 juli: Caritas/ nood in eigen parochiekern 

VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

Zondag 6 juni: Sacramentszondag.  

 Feitelijk zou Sacramentsdag tien dagen NA 
Pinksteren gevierd moeten worden, maar door de 
ontkerkelijking van de Nederlandse bevolking 
wordt deze dag – ook bij katholieken- op de daarop 
volgende zondag gevierd. Het heilig Lichaam en 
Bloed vormen de basis van dit hoogfeest; vaak met 
uitstelling van het Allerheiligste middels de 
monstrans. 

9.00 uur: eucharistieviering met 

voorganger pastor Tom Brooijmans. Kleur: 
wit/ orgelspel met cantor. Thema: ‘Mijn Lichaam’ 

Misintenties:  

Fonds Willemse * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Maria van Aert-Vos en ov. fam. * Wilhelmina Corstiaanse 
* Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Cornelis 
Bierens * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * ov.ouders Bas 
van den Dries-Boonman en dochter Mia.                                       

Dinsdag 8 juni: H. Medardus                                                       
Medardus is de patroon van boeren, wijnbouwers, bierbrouwers en 
paraplumakers. Hij wordt aangeroepen om regen te krijgen in tijden van 
droogte. Ook wordt hij aangeroepen tegen diverse ziekten. Diverse 
gezegden en rijmpjes, zowel in de Nederlandse als in de Franse taal, 
verwijzen naar Medardus' invloed op de regen.  

20 uur: parochiekerncommissie in Willibrorduszaal. 
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Vrijdag 11 juni: Heilig Hart van Jezus 

De katholieke kerk viert op de derde vrijdag na 

Pinksteren het feest van het Heilig Hart van Jezus. 

Wie het niet kent, moet wel wat moeite doen om 

het te begrijpen. 

Bezoekers aan bedevaartplaatsen kennen de 

onvermijdelijke winkeltjes en kraampjes met 

artikelen die sommigen kenschetsen als kitsch, anderen juist als ‘vind ik leuk’. Het 

zijn vaak plastische voorstellingen van heiligen, waaronder het beeld van Jezus 

met een hart op zijn borst, niet in zijn borst. Hoe kan zo’n inwendig lichaamsdeel 

een uitwendig teken worden? En waarvan dan? 

In onze taal komen veel uitdrukkingen voor met het woord ‘hart’ erin. ‘Van hart tot 

hart’, ‘heb het hart niet’, ‘met hart en ziel’, enzovoort. In het menselijk lichaam 

neemt het hart een centrale plaats in en het is dan ook tot symbool geworden van 

de hele persoon: gevoel en verstand komen erin samen en brengen de mens tot 

handelen, kiezen en beslissen. 

Heilig Hart van Jezus als devotie 

Wie vertrouwd is met gebed en stilte, weet dat het lichaam als het ware mee 

resoneert met het gebed. Dat wordt door kunstenaars expliciet gemaakt in 

beelden die ons soms wat merkwaardig voorkomen, maar die toch concreet 

proberen te maken wat anders abstract zou blijven. Afbeeldingen van de 

vereniging van God en mens in het gebed tonen soms expliciet de uitwisseling van 

de harten: een biddende mens geeft het eigen hart aan Christus, die in ruil zijn hart 

geeft. Je kunt ze bijna pakken, zo concreet wordt het gemaakt. 

Zaterdag 12 juni: Onbevlekt hart van Maria 

Het Onbevlekt Hart is het symbool van de pure liefde van de Moeder Gods, die 
door een bijzondere genade werd gevrijwaard van de erfzonde. Heilig Hart: De 
devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria gaat terug tot de Middeleeuwen en is 
een afgeleide van de verering van het Heilig Hart van Jezus. In de moderne tijd 

kwam ze tot bloei na de Mariaverschijning aan de heilige Catharina Labouré in Parijs in 
1830 en na de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in 
1854. 
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zondag 13 juni: 11e zondag door het jaar 

10.45 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom Brooijmans; 

zang en orgelspel; liturgische kleur: groen/ thema: ‘Kiemkracht’. 

Misintenties:  

Ad Rijk-Smits * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Levende Leden Gedurige Aanbidding * 
ov. fam. Vermue-Priem * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * 
ov. fam. Vermuë-Werri * Han van den Dries * Pieter Vette , Jeroen Vette en 
Jozina Rijk * Jacobus Hoondert en ov. fam. * Jaargetijde Marinus Rijk. 

Rommelroute…vergane glorie of…? 

Als mensen hun zolder of ‘rommelkamertje’ opruimen kom je de meest 

opvallende zaken tegen; voor de een waardeloos, voor de ander vol 

herinneringen. 

Zo vonden we een ‘misboekje  voor kinderen in de daagelijksche mis’; 

uitgegeven in 1930 met prachtige afbeeldingen. 

Sacramentsdag werd met ( voor onze tijd) moeilijke teksten bedacht: 

aandoenlijk is de spelling en woordkeuze in die tijd: het hele kerkelijke jaar 

stond volledig in het teken van 

‘ora et labora’ en kinderen 

werden vanaf de dag dat ze 

onderscheid konden maken, 

geleerd dat God in alles wat men 

doet een belangrijke rol speelt.\ 

Hoe anders gaan we vandaag de 

dag hiermee om? De rijke historie 

aan bewijsmateriaal blijft 

gelukkig bewaard in deze vorm 

van archivering. Weggooien is ook in dit opzicht geen optie! 

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

