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zondag 2 oktober: 27e zondag door het jaar: HH. Engelbewaarders. 
Wereldmissiedag voor de Kinderen/collecte Missio 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en muzikale 

ondersteuning van het dameskoor.  
 Liturgische kleur: groen. na afloop viering: koffiehoek. 
 Misintenties: 
 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 * 
Jrgt. Kees Bal * Piet de Jonge * Jrgt. Apolonia  Moison – Frans 
Traas en ov. fam. * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Sjef Bordui-Maria de Vos en 
ov. fam. * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders. 

 

Huwelijk:  
7 oktober: bruidspaar Robbin Kamerling-  Brigitte de Jonge 
Extra collectes in oktober: 
2 oktober:. Collect: Missio Wereldmissiedag voor de kinderen 
9 oktober: Caritascollecte 
22 oktober: Hope for Life 
 
zie verderop info in dit blad. 
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Dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi 
19.00 uur: Mariaviering met medewerking 

van de liturgische werkgroep, 
dameskoor en parochianen.  

 
Vrijdag 7 oktober: eerste vrijdag van de 

maand: communiebezoek thuis; H. 
Maagd van de Rozenkrans 

15.00 uur: huwelijksinzegening bruidspaar Robbin Kamerling & 
Brigitte de Jonge met voorganger pastoor Paul Verbeek en 
zang van Maranathakoor. 

 
Zaterdag 8 oktober:  geen viering in onze kerk, maar in 

Lewedorp wordt om 19.00 uur een regionale viering 
gehouden ter gelegenheid van 20 jaar Regionale 
Jongerenkoren (ROJK). Folders liggen achter in de kerk. 

 
Zondag 9 oktober: 28e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul 

Verbeek en zang van het herenkoor. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon *  Lucija Timmerman-Stambulac * Piet de Jonge 

* Bas Remijn * Cornelis de Jonge * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * ov. ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse * Johannes Smits en ov. fam. * ov. fam. 
Vermue-Priem * Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en 
ov. fam. * Jaap Vermue * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de 
Winter * Jan Stoop en ov. fam. * Piet Verbart. 
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Zaterdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor  Tom Brooijmans 

en zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. 

Leden Gedurige Aanbidding * Jrgt. Johannes van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * ov. ouders Harry Soeters en 
Margaretha de Jonge * fam. Vette-Boonman * Ko van den Dries, 
ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Marinus van Stee en Johanna 
Almekinders * Johannes Vermue en Catharina Almekinders * ov. 
ouders Paree-Martens, Jan en Toos. 

 
Zondag 16 oktober: 29e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger pastoraal 

werker Wiel Hacking en zang van Con Amore. 
 Misintenties:  
 Catharina Paree * Gerrit Capello * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en 

zoon Rinus * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia 
Rijk * Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieters * ov. Leden 
van de K.V.O. * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 
Gerrit Verbart en Anna Uitterhoeve * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. *  

 Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk *  

 

 
 
Opgave  misintenties: U kunt deze tot dinsdag 4 oktober  voor de 

volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via de mail: 
winro@zeelandnet) mevr. Nel de Winter/Roks, tel. 351852.  
 Misintenties kosten € 10,50. 

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 
in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is?  
voor oktober: mevr. Saar de Jonge- van Eijkeren,  
Kuijpersdijk 12 . tel. 351393       
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Parochie ’s-Heerenhoek ? deel 2 
Onder deze ietwat  vreemde titel proberen we de komende weken in te 
gaan op vragen en uitlatingen van parochianen uit onze 
geloofsgemeenschap en uit de regio. Er heerst onbegrip over het 
voortbestaan van onze parochie; door wekelijks een korte verduidelijking 
te geven, hopen we onrust weg te nemen en te voorkomen dat mensen 
afhaken… 
’s-Heerenhoek is de huidige benaming van ons dorp, maar de eerst 
voorkomende naam was ‘Calishoek’. De naam ‘calis’ is een  
geschiedkundige verwijzing naar ‘armoede’ en geeft aan dat de 
toenmalige bevolking niet erg in welstand leefde. De ‘zeven koten’ 
geven een zelfde indruk: armoedige bewoning; in tegenstelling tot de 
‘rieke buurte’ die aangaf dat daar welvarender wonen en leven mogelijk 
was.  
Armoede duurde voort tot ver in de twintigste eeuw. Rond 1960 was 
het inkomen per hoofd van de bevolking in ’s-Heerenhoek het laagste 
van alle gemeenten van Zeeland. ’s-Heerenhoek was toen nog een 
zelfstandige gemeente….  
Rond die tijd was de gemiddelde woningbezetting (het aantal mensen 
dat in één huis woonde) ook het hoogste van heel de provincie. 
Het aantal parochianen schommelde toen rond de 2700; opnieuw een 
hoogtepunt. 
Daarna ging het bergafwaarts: door de secularisatie (ontkerkelijking) 
haakten mensen af van onze kerkgemeenschap en lieten anderen zich 
uitschrijven, mede door de veranderingen na het Tweede Vaticaans 
Concilie. 
Het verdwijnen van een aantal boerderijen nabij Borssele en Nieuwdorp 
door vestiging van industrie in het nieuwe Sloegebied, speelde een 
aanvullende rol. Rond 1990 bleven er 1700 parochianen over. Rond 2000 
hadden we nog een korte opleving tot 1857, maar rond 2010 zakten we 
weer af tot 1659. 
 
Wordt vervolgd 


