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Zondag 3 juli: zondag voor de diaconie/14e zondag door het jaar. 
9.00 uur: viering van woord en communie  met voorganger  

  Geerten Kok; zang van het dameskoor;  
   Liturgische kleur: groen. 
   Misintenties: 
 Clazina de Moor-de Jonge * Laurentius Ars en Adriana Ars- 

Joosen * Stien Kroon * lev. Leden Gedurige Aanbidding * 
ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Marinus Nijsten-Josina Rijk 
en ov. kinderen * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge. 

 Na de viering is er koffiehoek. 

 
 

Overleden: 
 
01 juni: Jan Paree, 75 jaar,. 
Extra collectes: 
03 juli: t.b.v. Zondag van de diaconie (bisdomactie) 
Zie verder in dit blad voor achtergrondinformatie 
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Zondag 10 juli: vijftiende zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul;  
  zang  van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
  Misintenties: 
  Cornelis de Jonge *  Stien Kroon * Maria Rosalia Goense-

Uitterhoeve * Lucija Timmerman- Stambulac * Adriaan Rijk-
Dymphna Lodiers en zoon Rinus * 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 * echtpaar de 
Jonge-Rijk en dochter Jo * ov. fam. Vermue-Priem * 
Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en ov. fam. * Leny de 
Winter-Vermuë * Johanna Raas-Geus. 

 
Zaterdag 16 juli: GEEN Byzantijnse viering (vanwege vakantie)  

misintenties voor deze viering worden – in overleg- 
verschoven naar een andere datum. 

 
Zondag 17 juli: zestiende zondag door het jaar 
9.00 uur:  viering van woord en communie door de liturgische 

  werkgroep. Zang van Con Amore. 
 

 Misintenties: 
 Cornelia Rijk * Stien Kroon * Tilly Vermue-Joossen * 

Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Martien 
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. 
ouders en fam. * Jaap Vermue * Marinus Nijsten-Josina Rijk 
en ov. kinderen. 
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Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 5 juli  voor de volgende  editie 
doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via e-
mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50. 

 
Ziekenbezoekgroep: 

Contactpersoon van de maand  juli: :  
Marlies Westdorp, kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387. 

 
Geslaagd fanfareconcert in pastorietuin 

Op maandag 27 juni was er een concert van onze plaatselijke 
fanfare St. Caecilia. De belangstelling vanuit de 
dorpgemeenschap was groot en ook ‘buitendiekers’ zaten – bij 
stralend weer- in de achtertuin. Na afloop kon muzikant en 
belangstellende nog nagenieten van een hapje en drankje.  
Zeker voor herhaling vatbaar! 
 

A-58:   

Op zaterdag 2 juli zou er een promotieconcert van koor A-58 in 
onze kerk zijn. Pas een week voor het concert kregen we 
eenzijdig van dit koor te horen dat ze de voorstelling afzegden, 
wegens gebrek aan koorleden. We betreuren dit en hopen dat 
alle belangstellenden op tijd deze afgelasting hebben 
doorgekregen.  
 
 



Jaargang 39 nummer 227 zondag  3 juli  2011 

 
Caritas-collecte: zondag van de diaconie 
In dit weekend vindt in het bisdom Breda de Zondag voor 
diaconie plaats. Er wordt speciaal de aandacht gevestigd op het 
diaconale werk binnen het bisdom zoals dat wordt uitgevoerd 
door de Caritassen en werkgroepen diaconie. Tijdens de viering 
in dit weekend wordt gecollecteerd voor het diaconale werk in 
het bisdom van Breda. 
 
Dit jaar luidt het thema van deze zondag ‘Gevoed tot 
dienstbaarheid’.  
Vorige week heeft u in een bijlage van “Rond de Kerk” een 
overzicht kunnen vinden waarin we als Caritas verantwoording 
aan u hebben afgelegd over de besteding van de ons 
toevertrouwde middelen. Of hoe de Caritas er voor onze 
medemens zal zijn. Dichtbij in onze parochie én ver af. 
 
Dienstbaarheid is wat ons betreft de motivatie om iets voor 
anderen te kunnen en te willen betekenen. Om verschil te 
maken, er toe doen. Dienstbaar zijn wil zeggen dat je je 
onderscheidt in positieve zin. Dienstbaar zijn is als het ware het 
tegengif voor onverschilligheid. Met dienstbaarheid maakt u 
ècht verschil. 
 

Naast mij staat een medemens 
die hard om aandacht roept. 

Wat doe ik om zijn hartenwens 
te vervullen? Geef ik bloed? 

  
Of trek ik in mijn eigenwaan 

zijn lot me liefst niet aan? 
Mag mijn naaste echt bestaan? 



Jaargang 39 nummer 227 zondag  3 juli  2011 

Hoe zal het hem vergaan? 
  

Soms zit ik zelf wel eens in nood, 
ervaar dan het belang 

van iemand naast mij, die me toont 
zijn liefde in meer dan zang. 

  
Dan weet ik weer hoe het eigenlijk hoort 

en ben ik werkelijk blij. 
Weet je, soms is één simpel woord 
meer waard dan een woordenbrij. 

  
Ja, ik weet: er staat iemand naast mij. 

Soms ben ik een naaste voor hem, 
soms ook is hij een naaste aan mijn zij 

en voel ik me gekend door hem.  
Het is of God mij zeggen wil: 

“Ik gaf je Mijn gebod 
tot liefde, dus wees nu maar stil”. 

Mijn naaste is ook een kind van God. 
 

 

Afscheid klompenkot. 
Op zaterdag 2 juli zijn 
enkele fanatieke 
vrijwilligers gestart 
met de sloop van dit 
bijgebouwtje, achter 
de parochiezaal. Na de 
sloop zal hier een 
nieuwe vrijwilligers-
ruimte bestaande uit 



Jaargang 39 nummer 227 zondag  3 juli  2011 

een  magazijn met toiletten worden aangebouwd, zodat we 
voldoende bergruimte en passende sanitaire voorzieningen 
krijgen. Ook de keuken krijgt een aanpassing 
We houden u op de hoogte. 
 
Maria op vakantie? 
 

Afgelopen maandag, 27 juni, werd het 
Mariabeeld uit onze Mariakapel gehaald 
en naar de restaurateur vervoerd. Na de 
kerksnuffel (waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan onderhoud van de 
kapel) en de bijzondere collecte bij 
gelegenheid van een huwelijk (ten 
behoeve van het onderhoud aan het 
beeld) kunnen we gerust stellen dat de 
kosten gedekt zullen zijn. 
In de tussentijd zal het Heilig Hartbeeld 
de plaats van Maria tijdelijk innemen, 
omdat we op vrijdag 1 juli de feestdag 
van het Heilig Hart van Jezus vierden. 
Na dit weekend zal een schildering van 

Maria van Guadalupe  het Lourdesbeeld tijdelijk vervangen. 
Na de opknapbeurt van de kapel, komt het Mariabeeld weer 
terug. 
 
Heilig Hart 

De devotie tot het Heilig of Allerheiligst Hart van Jezus is een 
uitdrukking voor een specifieke spiritualiteit, zoals deze in de 
Rooms-katholieke Kerk vorm krijgt. De verering van Jezus 
Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die 
worden gesymboliseerd door Jezus' Hart. Een passage uit het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hart
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Evangelie volgens Johannes, waar Jezus' zijde door een lans 
doorboord werd, waaruit bloed en water stroomden, speelt in 
deze mystieke vroomheid een grote rol. Daarbij is het hart van 
de Gekruisigde doorboord en bron van de sacramenten en van 
de Kerk. Het Hart van Jezus wordt in de kunst gewoonlijk 

afgebeeld als een geopende borstkas met 
daarin een bloedrood hart met een vlam. 
Het hart staat voor de persoon van 
Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de 
Liefde en Barmhartigheid representeert. 
De devotieprentjes zijn een niet altijd als 
kunstzinnig ervaren weergave, voor velen 
zijn de afbeeldingen eerder kitsch. Een 
afbeelding, bedoeld als metafoor, wordt 
niet altijd als metafoor begrepen. De lagere 
esthetische kwaliteit van afbeeldingen 

trekt dan wel meer de aandacht dan de metafoor. 

De devotie tot het Heilig Hart van Jezus is in de Katholieke Kerk 
nog steeds wijd verspreid, hoewel er een verschil is tussen 
vergevorderd seculariserende samenlevingen en samenlevingen 
waar het christendom een grote(re) publieke factor is. Behalve 
het hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus wordt 
doorgaans elke eerste vrijdag van de maand aan het Heilig Hart 
van Jezus toegewijd en verbonden met een sacraments-
uitstelling. Aan de devotie is de belofte verbonden, dat wie op 
negen achtereenvolgende eerste vrijdagen (van de maand) de 
H. Mis bijwoont, biecht en in de Mis communiceert, geen 
plotselinge en onvoorziene dood zal sterven en in zijn sterfuur 
gesterkt zal worden door Gods bijzondere bijstand en de 
Laatste Sacramenten. 
(bron: Wikepedia) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mystiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sacrament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_van_Christus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Iconografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Borstkas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedrood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kitsch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metafoor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esthetiek
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Opbrengst collectes: 
De afgelopen periode hebben we verzuimd om de totaal-

opbrengsten van de 
bijzondere collectes te 
vermelden.  In een van 
de komende nummers 
maken we dit weer 
goed, zodat u volledige 
inzage krijgt in alle 
inkomsten die we als 
parochie mochten 

ontvangen. 
 
Parochievergadering 
Maandag 4 juli komen de leden van onze plaatselijke 
parochievergadering weer bijeen om zich te buigen over lokale 
en regionale zaken. 
Als de acht parochies in onze regio zullen samensmelten tot één 
parochie zullen deze parochieraden worden omgevormd tot 
adviesraden. Wij, als parochiebestuur hopen tenminste dat de 
leden van deze raad zitting blijven nemen, want de band met de 
plaatselijke geloofsgemeenschap zal zeker behouden moeten 
blijven om onze parochiekern H. Willibrordus ‘s-Heerenhoek (zo 
heten we straks) levend te houden. 
In een van de komende nummers van 
Parochienieuws zullen we de volledige 
samenstelling van deze raad weer publiceren. 
Ieder jaar rond 1 juni vinden er namelijk ver- en 
herkiezingen plaats, die door de bisschop 
goedgekeurd moeten worden, alvorens we ze 
kunnen publiceren.  
 


