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ADVENTSACTIE  De Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van 

de Bisschoppelijke Vastenaktie, maar dan in de 
vier weken voor Kerstmis, waarbij aandacht en 
financiële steun wordt gevraagd voor het 
kerkelijk ontwikkelingswerk. Dat werk wordt 
gedaan door mensen in de ontwikkelingslanden 
zelf. Zij nemen het initiatief, zorgen voor lokaal 
draagvlak en betrekken er hun doelgroep bij. 
Katholiek ontwikkelingswerk wordt gedragen 
door mensen uit de kerk, maar is niet tot hen 
beperkt. Het raakt de hele mens, geest en 
lichaam. Het kan gaan om onderwijs, medische 
zorg, economische weerbaarheid, emancipatie, 

gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging. 
De Adventsactie wordt uitgevoerd door de stichting Bisschoppelijke 
Vastenaktie. De katholieke Sociale Leer is het uitgangspunt van beide 
acties, de integrale ontwikkeling van de mens, zoals verwoord in de 
encycliek ‘Populorum Progressio’ het doel.  
EEN GROENE SINT 
De adventstijd staat weer voor de deur. Heel langzaamaan beginnen we 
ons voor te bereiden op het kerstfeest. Bij de koren worden de 
kerstliederen alweer gerepeteerd. Maar eerst kijken we, misschien met 
name de kinderen, nog vol verlangen uit naar Sinterklaas. Het feest 
waarbij we elkaar cadeautjes geven, elkaar op de hak nemen in 
gedichten en uren bezig zijn om de mooiste surprises te maken. 

 
Introductie van de groene Sint 
Is het een idee om dit jaar de groene Sint te introduceren zoals van de 
week op de website van kerk en milieu? (www.kerkenmilieu.nl). Een 
sinterklaasfeest met Tony chocolade letters, biologische pepernoten, 
Fair trade lekkers en cadeautjes uit de wereldwinkel of de 
kringloopwinkel. Een sinterklaasfeest waarbij de aandacht voor elkaar 
centraal staat in de vorm van de gedichten, surprises en samen zingen. 



Jaargang 41/nummer 48: zondag 1 december 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 

2 

 

Ik vind het altijd ontroerend om te bedenken hoe iemand voor jou is 
bezig geweest om iets leuks te schrijven of te maken. En als je voor 
iemand iets maakt dan denk je ook steeds aan hem of haar, tenminste 
zo werkt het bij mij. Voor mij is dat het mooie van sinterklaas. Laten we 
proberen de schreeuwerige commercie rond sinterklaas te laten voor 
wat het is en kiezen voor een gezellig groen sinterklaasfeest. 
 
Tip: Of neem een kijkje voor een paar mooie groene cadeaus: boeken, 
tafellopers, Adventskaars etc. een kijkje op de webwinkel van 
Adventsactie. 
 
 

ADVENTSKRANS 
De dames van de bloemengroep hebben weer hun best gedaan om de 
krans op het priesterkoor klaar te hangen voor de komende vier 
zondagen…Ook voor de pepernotenviering hebben ze aandacht gehad. 
Dank voor jullie medewerking. 
 
PAROCHIEBOEK 
 Na elke zondagviering is er gelegenheid het parochieboek  ‘de 

Parel van ’s-Heerenhoek’ aan te schaffen.     
 Verkoopsprijs € 29,95. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

17 oktober: Margaretha Geertruida Schrieks- Rentmeester 
03 november: Petronella Paree. 
12 november: Adriaan Nagelkerke. 
20 november: Johannes Goense. 
 
Collectes in december: 
01: pepernoten voor Esperanto-uitje in 2014. 
01: start bisschoppelijke Adventsactie, deze actie loopt tot 
de 4e Adventszondag 22 december. 
 
Opbrengsten collectes: 
 Oktober: Missiethuisfront: € 149,05 
 
 

http://www.adventsactie.nl/index.php?menu=5
http://www.adventsactie.nl/index.php?menu=5
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Zondag 1 december:  eerste zondag van de Advent (Levavi) 
9.00 uur: eucharistieviering/ pepernotenviering met 

voorganger pastor Tom Brooijmans 
en zang van het kinderkoor 
’Esperanto’. 

 Misintenties:  
 Matthijs de Jonge en Maria Janssens 

* Krijn de Jonge * Stien Kroon * lev. 
Leden Gedurige aanbidding * ov. fam. 
Martens-Verschragen en Evers, Ko en 
Corrie * Pieternella Johanna Verdonk-
van ’t Westende * Anthonia Vermue 
en ov. fam. * Bas en An Balleur * Jaap Vermue * Jrgt. Adrie Paree * 
Chris Hoondert. 

Na de viering: koffiehoek, achter in de kerk. Tevens kerstkaarten-

verkoop door dames Kerksnuffel. 
dinsdag 3 december: 
20.00 uur: Parochiekerncommissie  

Zondag 8 december: Maria Onbevlekte ontvangenis/                    
2e zondag van de Advent: (Populus Sion) 

9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
herenkoor. 

 Misintenties: 
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * Jrgt. Adriaan 

Goense * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia 
Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. Vermue-Priem * 
Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Marinus 
Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * Leen van Gessel. 
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Zaterdag 14 december:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 
 Misintenties:  
 Leen van Gessel. 

Zondag 15 december: 3e zondag van de Advent (Gaudete) 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. 

Voordeckers; samenzang met orgelspel van W. Nijholt. 
 Liturgische kleur: paars/roze 
 Misintenties:  
 fam. C.Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * Stien Kroon 

* Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Kees de Jonge * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * fam. Vette-Boonman * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Johannes Smits 
en ov. fam. * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Chris Hoondert 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 3 december 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. 

 
Ziekenbezoekgroep:   
 Geeft u door indien iemand al langere tijd in het 

ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Een 
klein gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld 
door velen. Contactpersoon:   

 december: Cathy Dingemanse,  
 Deken Tomaslaan 26 tel. 352029 

 KERKRADIO WERKT WEER ! 


