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Driekoningen: de Openbaring des Heren,  
Hoogfeest, liturgische kleur: wit 
Eerste zondag in 2013, waarin we als parochiekern binnen de 
Pater Damiaan parochie mogen functioneren.  
 

 

 

 

 

       

  
   

       
 

 
                                                                           
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden: 
08 december: Adriaan Goense 
30 december: Anno Dijkstra, echtgenoot van Monica Dijkstra-
Fokker, 57 jaar, Burgemeester Timansweg 11; uitvaart was in 
de Dorpskerk te Heinkenszand op 5 januari; waarna crematie 
te Middelburg. 
02 januari: Leonardus (Leen) van Gessel, echtgenoot van Jo 
van Gessel-Rijk, 78 jaar, Deken Tomaslaan 6; de uitvaart is op 
woensdag 9 januari a.s. in onze kerk, waarna crematie te 
Middelburg. 
……………………. 
Extra collectes 
06 januari: Caritascollecte 
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Zondag 6 januari: Driekoningen 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor.  
Misintenties:  
 Kees Ars * Wim Boonman * Jan Boonman-Adriana Remijn 

en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Bas en An Balleur * Joke Capello * ov. ouders 
Rentmeester-Martens * Piet de Jonge. 

 Na afloop: Nieuwjaarsreceptie voor alle 
parochianen,waarbij we stilstaan bij de overgang van 
parochie naar parochiekern H. Willibrordus ’s-Heerenhoek. 

 
Woensdag 9 januari 
10.30 uur: uitvaartdienst van Leen van Gessel; voorganger 

pastor Tom Brooijmans en zang van Maranathakoor. Na de 
dienst is de crematie om 12 uur te Middelburg. 

 
Zondag 13 januari 2013: Doop van de Heer 
Afsluiting van de kersttijd; liturgische kleur: wit 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het herenkoor. 
         Misintenties: 
 Stien Kroon * Jrgt. Laurentius Priem* Pieternella  Johanna  

Verdonk-van ’t Westende * Hubrecht Smits-Magdalena de 
Jonge en ov. fam. * Gerrit Capello * ov. fam. Vermue-Priem 
*Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. 
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Zaterdag 19 januari: geen viering in onze kerk, vanwege de 
oecumenische dienst op zondag. (misintenties voor deze 
dag schuiven door naar 26 januari) 

 
Zondag 20 januari: 2e zondag door het jaar 
9.00 uur: oecumenische dienst met voorganger dominee Marjo  

Wisse en pastor Harrie Buijssen, met zang van het 
dameskoor. Deze dienst is een samenwerking tussen de 
PKN-Catharinakerk Borssele en onze parochiekern.  

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

Cornelia Rijk * Johanna en Maria Martens en fam. * 
Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë 
en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * H. Anthonius. 

 
Zaterdag 26 januari:  
19.00 uur: Kieltjesmis, voorganger is pater Paul; zang Esperanto 

en gast-kinderkoor Young Spirit Heinkenszand. 
 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 8  januari 2013  voor de volgende  editie 

doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de 
mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 

Graag op enveloppe vermelden: misintenties. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd in het 
ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Het aantal meldingen 
is zeer beperkt, terwijl de dames van deze groep u zo graag van 
dienst willen zijn. 

* januari: Ria Knuit: tel. 351783. 
 
Van zelfstandige parochie naar parochiekern (2) 
(1873 – 2013):  
140 jaar H. Willibrorduskerk  
 In 1873 werd gestart met de bouw van de nieuwe 
(huidige) kerk, omdat het eerste kerkje ( 1797) in 
slechte staat verkeerde en te klein van omvang was 
om alle gelovigen te herbergen. 
         Een jaar later, op 20 augustus 1874 werd de kerk 

ingewijd door Mgr. Wilmers, bisschop van Haarlem, waartoe onze 
parochie toen nog behoorde. 

Geschiedenis op schrift gesteld 
Sinds geruime tijd zijn Tiny Polderdijk –van ’t Westende en Gerda Raas-

Knuit al bezig met het verzamelen van gegevens over de rijke 
kerkhistorie van ’s-Heerenhoek. Beide dames hebben als 
bestuurslid ruime ervaring opgedaan in het wel en wee van onze 
parochie en kerkgebouw. Gerda heeft daarnaast veel informatie 
kunnen putten uit het archief van haar overleden echtgenoot Paul 
Raas.  In overleg met het voormalige parochiebestuur hebben ze 
besloten een boek samen te stellen, waarin zoveel mogelijk 
wetenswaardigheden met illustraties zullen worden beschreven.  
De uitgifte van het boek zal wellicht najaar 2013 plaats vinden. Wilt 
u hen helpen met evt. eigen verhalen, materiaal of foto’s in 
bruikleen te geven? Neem contact op met Tiny Polderdijk, tel. 0113-
351858 of  Gerda Raas, tel 0118-637279 of mail naar: 
rinuspold@zeelandnet.nl  of gerdaraas@zeelandnet.nl 

 Uw medewerking wordt erg op prijs gesteld. 
 
 
 

mailto:rinuspold@zeelandnet.nl
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Extra Collecte t.b.v. de Caritas. 
 

Het nieuwe jaar is nog maar een week oud en er is al veel 
gebeurd. U hoeft de krant maar open te slaan of naar het 
journaal te kijken en u wordt er direct mee geconfronteerd. Met 
andere woorden de wereld draait door en trekt zich niets aan 
van een jaarwisseling of goede voornemens.  
 
Ook na het samengaan van alle Caritassen zal de Caritas              
’s-Heerenhoek in 2013 zich blijven inzetten binnen de, weliswaar 
beperkte, mogelijkheden die we hebben voor onze medemens. 
Ook in eigen parochiekern bieden we ondersteuning aan 
personen of gezinnen die om welke reden dan ook een extra 
steuntje in de rug nodig hebben. Uiteraard doen we dat aan de 
hand van bepaalde richtlijnen. Om privacy reden hoort u hier 
niets over, maar we doen het wel! 
 
Tot de meer zichtbare taken van de Caritas behoren 
bijvoorbeeld de ondersteuning van de ziekenwerkgroep, 
missiethuisfront, het regioproject van de gezamenlijke 
Caritassen, de instandhouding van de kerkradio, onze jaarlijkse 
kerstactie, waarbij parochianen van 85 jaar en ouder worden 
bezocht, de vastenactie in samenwerking met de school, etc. 
 
In 2012 hebben we 75% van onze inkomsten uitgegeven aan 
bovengenoemde projecten en doelen. Als we de bijdrage aan de 
Diocesane Caritas (de Caritas van het Bisdom) hierbij optellen, is 
dit zelfs 95%. We zien erop toe dat uw bijdrage goed wordt 
besteed.  



Jaargang 41/nummer 1: zaterdag 5 januari 2013 

 Parochiekern Heilige Willibrordus ’s-Heerenhoek   

 Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl bankrekening: 1285.96.538 

6 

 

 
Om deze taken te kunnen blijven uitvoeren is uw gave 
belangrijk. Net als in 2012 zullen wij bij elke collecte een 
toelichting geven. Hiermee streven wij ernaar om de caritas, 
meer dan u wellicht van ons gewend bent geweest, een gezicht 
te geven, zodat u weet waar u bijdrage aan wordt besteed. 
 
De collecte van deze week komt ten goede aan de noden in 
onze eigen parochie en dienen ervoor  om onze taken uit te 
voeren. 
  
Uw bijdrage, in woord en daad, is voor ons van grote betekenis 
en draagt er toe bij dat wij een gebaar kunnen maken richting 
hen die dit zo nodig hebben. 

Een enkel woord doet wond’ren 
Meer dan men zelf soms weet 
Een daad in drift bedreven  
Geeft licht aan anders leed 
Een enkel woord van liefde 
Stort hoop weer in het gemoed 
Voor wie de wereld nacht was  
Doet slechts een handdruk goed 
Zie niet op heldendaden 
Maar toon waar je ook gaat 
Je medemens te helpen 
Door woord, door steun, door daad. 
 
 
Namens de Caritas 's - Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave. 
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Nieuwe infogids en kalender 2013  

Een nieuwe structuur brengt veel 
veranderingen met zich mee. Nu we 
samen één nieuwe parochie vormen 
(pater Damiaan) krijgen we één nieuw 
parochiebestuur, dat administratief zetelt 
in Goes. Elke voormalige parochie mag 
één afgevaardigde sturen als bestuurslid. 

Voorzitter van dat nieuwe bestuur is formeel de pastoor: Paul 
Verbeek is hiervoor door de bisschop benoemd. 
De rol van pater Paul is nog niet geheel duidelijk, maar hij zal 
voorlopig als lid van het pastoresteam blijven functioneren. 
Om u op de hoogte te brengen van al die veranderingen is de 
infogids 2013 een welkome aanvulling. 
Vanaf zondag 6 januari ligt een exemplaar voor u klaar. Wenst u 
een exemplaar te ontvangen en bent u niet in staat een gids 
mee te nemen? Geef naam en adres door en wij zorgen ervoor. 
 
De kalender 2013 vermeldt alle diensten en 
vieringen. Ook alle geplande collectes zijn 
opgenomen, zodat u precies weet voor welk 
doel uw bijdrage gegeven wordt. 
Kalender 2013 ligt ook voor u klaar; in combi 
met de infogids. 
Op onze website kunt u binnenkort alles nog 
eens digitaal raadplegen; 
www. rksheerenhoek.nl  
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Parochiekerncommissie 
Tot 1 januari 2013 had elke parochie een eigen parochiebestuur. 
Nu alle parochies omgesmolten zijn tot één nieuwe parochie 
Pater Damiaan, zijn alle acht besturen niet meer actief. Elke 
parochiekern mag een parochiekern-commissie benoemen, die 
bestaat uit maximaal vijf commissieleden. De groep mensen 
mag wel adviseurs raadplegen op elk terrein. 
Voorlopig bestaat de parochiekerncommissie van ’s-Heerenhoek 
uit vier leden: 
Voorzitter: Ton Oosthoek 
Secretaris: Richard Gielens 
Kasbeheerder/penningmeester: Henk Postema 
Lid personeelszaken/ vrijwilligers: Rosa Croes. 
In de komende weken zullen we een vijfde persoon benaderen 
om met name de portefeuille ‘gebouwen en onderhoud’ te gaan 
beheren.  
We hebben ook al enkele adviseurs bereid gevonden om mee te 
denken over allerlei zaken die in onze parochiekern blijven 
spelen: financieel beleid, vrijwilligerswerk, onderhoud, visie-
ontwikkeling. 
De voormalige parochievergadering (bestaande uit 12 leden) is 
op verzoek van de leden omgevormd tot een adviesgroep. Ook 
zij willen geregeld bij elkaar blijven komen om zaken en 
ontwikkelingen te bespreken. 
1e parochiekerncommissie-vergadering: dinsdag 15 januari in de 
Willibrorduszaal. 
 


