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LIEF EN LEED  
Overleden:  

07 april: Piet Bek 
03 mei:  Adrie (Adriaan) Boonman. 
08 mei: Jan Traas. 
09 mei: Charles (Carolus Joseph) Spelier 

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

30 mei: Kerk-TV. 

06 juni: zondag van de diaconie/ 
Sacramentsdag. 

13 juni: onderhoud/schilderwerk kerk 

20 juni: Vaderdag/ stichting Dwaze Vaders 

26 juni: Kerk-TV. 

VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

Zondag 30 mei: Drievuldigheidszondag  
De eerste zondag na Pinksteren wordt ook wel Drievuldigheidszondag genoemd, 

vanwege het hoogfeest ter ere van de Heilige Drie-eenheid. 

In de 4de en 5de eeuw ontstonden er in de Kerk liturgische gebeden en 
gezangen ter ere van de Drie-eenheid. Daarmee wilde men zich afzetten tegen 
ketterijen, zoals het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Verzoeken om 
een eigen feest werden lang door de kerkelijke autoriteiten afgewezen, onder 
anderen door paus Alexander II (1061-1073). Toch verbood hij de viering van 

triniteitsfeesten die in sommige streken bestonden, niet. 

Verplicht feest sinds 14de eeuw 
Het was paus Johannes XXII (1316-1334) die bepaalde dat op de eerste zondag na 
Pinksteren het feest van de Heilige Drie-eenheid in de hele Kerk gevierd moest worden. In 
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1911 verhief paus Pius X het tot een feest van de eerste klasse, als afsluiting van het 
pinksteroctaaf. 

Hoogfeest 
Na het Tweede Vaticaans Concilie kreeg de Romeinse Ritus een nieuw rangenstelsel van 
bijzondere dagen op de liturgische kalender: facultatieve gedachtenis, verplichte 
gedachtenis, feest, hoogfeest. Drievuldigheidszondag moest voortaan als hoogfeest 
gevierd worden. 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie, verzorgd door leden van 

de liturgische werkgroep. Orgelspel en cantor. Thema: ‘Vader-Zoon-Geest’ 
 

Misintenties:  
Frans Rijk en Sjaan Rijk-de Koster * Jrgt. Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * 
Ad Rijk-Smits * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Nel Paree, Jan en Toos.  

Maandag 31 mei: Maria Visitatie. Maria-Visitatie of Maria-

Bezoek is een christelijke feestdag die gevierd wordt op 31 mei en 30 

maart. Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, 

dat beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas. Maria is op het 

moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de 

Doper. 

Zaterdag 5 juni: H. Bonifatius/ Bonifacius 

Onze mede-parochiekern Kwadendamme viert deze feestdag vaak samen 
met Sacramentsdag /-processie. 

10-16 uur: Rommelroute in ’s-Heerenhoek 

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. 
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9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy. 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. 

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? 
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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. 

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. 
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