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Zondag 2 september: 22e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie; met  voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor.  
 Thema:  “luister naar de geboden van de Heer en handel 

ernaar..”       Liturgische kleur: groen. 
 Koffiehoek na afloop van de dienst: zo mogelijk in de 

pastorietuin, anders achter in de kerk. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Kees Ars * Jan en Lene van ’t Westende en 

ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin 
en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Laurentius Priem en ov. fam. * Bas en An Balleur * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue * Wilhelmina 
Corstiaanse * Pieter Pover en ov. fam. 

Overleden: 
11 augustus: Marietje de Winter-de Vos 
 
Extra collectes: 
9 september: ten bate van bloemversiering kerk 
22/23 september: Caritas 
 
 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
mailto:rksheerenhoek@zeelandnet.nl


Jaargang 40 nummer 36 zondag 2 september  2012 

2 

 

 
Vrijdag 7 september: eerste vrijdag van de maand/ 

communiebezoek; informatie via mevr. Ria Hoogesteger-
Geijs, tel. 351875. 

 
Zaterdag 8 september: Open Monumentendag: kerk 

opengesteld tussen 13- 17 uur. Thema; ‘groen van toen’ 
 
Zondag 9 september: 23e zondag door het jaar/Ziekenzondag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het herenkoor. 
 Misintenties: 
 Piet de Jonge * Wim Boonman * Marinus van ’t Westeinde 

* Stien Kroon * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * ov. 
fam. Vermue-Priem * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * 
Marinus Rijk en dochter Tonny * Laurentius Rijk en Maria 
Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * 
Jacobus Vermue en dochter Leny * A. Remijn-Boonman en 
ov. kinderen * Jrgt. Zuster Lydia Verdonk, ov. ouders 
Verdonk-Timans en ov. broers en zus * A.van’t Westeinde-
de Jong, kinderen en kleinkinderen. 

 
13.00 -17.00 uur: Open Monumentendag; kerk opengesteld. 
  
Vrijdag 14 september: Kruisverheffing:                                                  
                                    geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 15 september: O.L.V. van Smarten  
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en 
zang van het Tjoedakoor. Thema: kruisverheffing. 
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Misintenties:  
  Laurentius Remijn * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en 

fam. * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Jeroen Vette en Jozina Rijk * Laurus 
Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge, zoon Joop en 
schoondochters Katrien en Agnes. 

 
Zondag 16 september: 24e zondag door het jaar/  
   start Vredesweek 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van Con Amore. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon *  Magdalena de Jonge * Pastoor C. Kroon * 

Jan Boonman- Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. Tilly Vermue-
Joossen * Gerrit Verbart en Anna Uitterhoeve * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de 
Winter * Jrgt. Kees van den Dries. 

 

opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 4 september 2012  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via de 
mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via 

contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 
   

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien 
iemand al langere tijd in het ziekenhuis 
verblijft, of thuis herstellende is?  

* september: Annelies van Craenenbroeck, 
tel. 351364 
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Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 36/37: geen opgave. 

De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de Rooms-katholieke Kerk 
en de Orthodoxe Kerk. De liturgische kleur op dit feest is rood. De datum valt bij 
de Katholieke en een deel van de Orthodoxe kerken op 14 september en een ander 
deel van de orthodoxe kerken viert het in lijn met de juliaanse kalender op 27 
september. 

Het Heilig Kruis werd - naar overgeleverde verhalen - gevonden door Sint-Helena, 
de moeder van Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht 
naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder 
ontdekt zou zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 door Eusebius van 
Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bisschop Cyrillus van 
Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van 
Cyrrhus. Uit het jaar 383 is er een verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een 
bedevaart naar Jeruzalem maakte. 

De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat terug tot de 
kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 september 335. 
Deze kerk werd gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar - volgens de 
overlevering - het lichaam van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te 
rusten gelegd meer bepaald op de plaats van de gevonden grafkelder, achter 
Golgotha. Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens 
de traditie Jezus geleden had - aan het volk getoond. 

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere 
delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf de kruistochten 
ontstond een onstuitbare verspreiding van kruis-relieken en aansluitend werd het 
feest van de Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken terecht 
kwamen. 

De Regel van Benedictus (41, 6-8) laat naar oude kerkgebruiken bij het feest van de 
Kruisverheffing de kleine vasten beginnen, die in de grote vasten (de 
veertigdagentijd voor Pasen) uitloopt. Bijgevolg is dit feest in de Benedictijnse 
traditie van bijzonder belang en hebben kloosterordes uit deze traditie zoals de 
Cisterciënzers en Trappisten een rol gespeeld in de verspreiding van het feest in 
Europa. Het tonen van het kruis als teken van verlossing door Christus, verspreidde 
zich zo over de hele Kerk. 

Rechtstreeks aansluitend op het feest van de Kruisverheffing is de gedachtenis 
van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en lijden van Maria. 
Deze gedachtenis is steeds op 15 september. 
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