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ALLERZIELEN 
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-
katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. 
Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de 
dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar 
het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, 
Portugal en geheel Latijns-Amerika. 
 
Op Allerheiligen en Allerzielen wordt in de rooms-katholieke kerk 
gewezen op de thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel. .  

 
Lief en leed: Extra aandacht voor hen, ongedoopt in ongewijde aarde 

In het boek ‘de parel van ’s-Heerenhoek’ treffen we op 
blz. 64 een tekstgedeelte aan, waar we met name dit 
weekend bij stilstaan… 

Kinderen, die waren overleden en niet 
gedoopt waren, mochten niet op de 
rooms-katholieke begraafplaats in gewijde 
grond worden begraven. Vaak was eer na 
de geboorte van een dood kindje niet eens 
gelegenheid om waardig afscheid te 
nemen: geen engelenmis, maar een 
anonieme, stille begrafenis op een 
afgelegen plekje. 
Bijna precies een jaar na uitgifte van 
bovengenoemd boek krijgen de auteurs 
(Tiny Polderdijk-van’t Westende en Gerda 
Raas-Knuit) een passend antwoord op hun 

verzoek om een speciaal gedenkteken voor deze vergeten groep op te 
richten. 
26 oktober: Emma Nuijten-Meulblok, 82 jaar, weduwe van Marinus 

Nuijten, wonende Theresiaplein 4. Haar uitvaartdienst en 
begrafenis waren op donderdag 30 oktober jl. in onze 
parochiekern. 
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Collecterooster: extra collectes 
02 november: all-in collecte t.b.v. Allerzielen-herdenkingsdienst (lichtjes) 
09 november: 140 jaar kerkgebouw: onderhoud en instandhouding. 
16 november: Caritas-collecte voor eigen parochiekern 
22/23 november: Sint Caecilia-koren (bedankje) 
30 november: Pepernotencollecte (bedankje kinderkoor) 

 
Zondag 2 november: Allerzielen 
9.00 uur: eucharistie/herdenkingsdienst overledenen met voorganger 

pastoor Fons van Hees en zang van dames-en herenkoor St. 
Caecilia. Liturgische kleur: paars. 

Misintenties: 
 Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Cornelis 

de Winter * Jan Stokx * Engelbertus Rentmeester-Clasien Rijk en 
dochter Mariëtte * Adriaan Westdorp en Johanna Westdorp-Janse 
* Adriaan Goense * Mina Stokx-Capello * ov. ouders Frans-Traas-
Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Franciscus Stokx* Kees Geus 
en ov. fam. * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * 
Laurentius Geus * Jozina van ´t Westeinde * Marinus Rijk * Dina 
Rijk-Raas en fam. * Sjaak van Eijkeren * ov. fam. Remijn-Huige * 
Jrgt. Jo de Jonge, echtpaar de Jonge-Rijk * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan 
Franse en ov. ouders * levende Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
Leden V.O.K. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Jaap Vermue * 
Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Harry Verhoeven 
en Dina Verhoeven-de Jonge * Jan Werri en ov. fam. * Piet Martens 
en dochter Karen * Han van den Dries * Jacobus Vermue en 
dochter Leny * Lau de Vos * Piet Verbart en ov. fam. * Jacobus van 
´t Westende en Jacomina Moison * Jan Rentmeester-Catharina de 
Jong, Marijke en Corrie  * Jan Franse-Johanna van ´t Westende en 
ov. kinderen * fam. Martens-Buteijn * de meest verlaten zielen * 
Leen van Gessel * Job Rijk-Mientje Huige en dochter Tonny * 
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Marietje de Winter-de Vos * Petrus de Vos en Stephania 
Nagelkerke * ov.ouders de Pundert-de Jonge en zoon Wim * Jrgt. 
Appalonia Vermeulen-Traas * Jan Gijsemans * Helena Anna 
Schillemans-van den Dries * ov. ouders Johannes van den Dries en 
Catharina de Jonge * Adrie Paree * Laurentius Oosthoek en 
Catharina Oosthoek-Martens * Paulus Paree en Magdalena Paree-
Huige * Henricus van den Bulck en ov. fam. * Jacobus de Hond-
Cornelia de Hond van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * Cornelis 
Janse echtgenoot van Lenie Janse-de Hond * fam. van den Dries-
Hoondert en zoon Piet * fam. Zuiderwijk-Witkam * ov. ouders 
Gerard Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny * Jan Paree * Arjaan 
de Jonge en ov. fam. de Jonge-Raas * ov.ouders Piet Vermue en Jo 
Remijn-Vermue * Bastiaan de Jonge-Hoondert en ov. fam. * Milou 
Steinmeier * Piet van de Waart * ov. ouders v.d. Waart-Janse * ov. 
ouders Jaap van Eijkeren en Corrie Klap * ov. ouders Jacobus de 
Winter en Cornelia de Winter-Zuidhof * Mia Vermaas-van den Dries 
* ov. ouders van den Dries – Boonman * Pieter Rijk en Johanna 
Knopjes * Cornelis Rentmeester-Cornelia van ´t Westeinde en ov. 
fam. en Leo * Machiel Raas en Jo Raas van den Dries. 

 
 

Alle overledenen van het afgelopen jaar worden speciaal 
herdacht via een gedachtenislichtje en herdenkingskruisje 
tijdens de dienst. Na afloop van deze dienst kunt u een lichtje 
plaatsen bij uw dierbaren! Deze lichtjes zijn af te halen in de 
hal van het mortuarium. 

Geen koffiehoek! 
 

Maandag 3 november: H. Hubertus (bisschop) 
19.30 uur: overleg 140 jaar kerkgebouw in Willibrorduszaal. 
 

Dinsdag 4 november: H. Carolus Borromeüs (bisschop) 
20.00 uur: parochiekerncommissie  
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Vrijdag 7 november: Heilige 
Willibrordus, patroon van onze 
kerk; bisschop, verkondiger van ons 
geloof en patroon van de 
Nederlandse kerkprovincie. 
Eerste vrijdag van de maand/ tevens 
Communiebezoek: informatie via 
mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 
351875. 
 
Zondag 9 november: Kerkwijding 
van de basiliek van Sint Jan van 
Lateranen/ Willibrordzondag/ 140 
jaar kerkgebouw ’s-Heerenhoek 

10.00 uur: hoogmis ter 
gelegenheid van 140 jaar H. 
Willibrorduskerk met voorgangers 
pastoor Fons van Hees en pastoraal 
werkster Jeanine Heezemans 
(eerstaanspreekbare pastor van 
onze parochiekern) en muzikale 

medewerking van alle koren: St. Caecilia, Missicanto en Esperanto. 
Na afloop speciale koffiehoek, achterin de kerk, waarna informeel 

samenzijn onder het genot van een glaasje en hapje. 
De dames van kerksnuffel houden kaartverkoop; de gastvrouwen van 

Willibrord verzorgen de koffiehoek en beide auteurs van ‘de Parel 
van ’s-Heerenhoek’ zijn aanwezig voor de boekverkoop. 

De parochiekerncommissie nodigt alle parochianen en zij, die zich 
betrokken voelen bij ons kerkgebouw, uit om die feestelijke 
eucharistieviering mee te vieren. Samen kerk zijn + samen vieren! 
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 Misintenties:  
 Jan Stokx * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 

Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. fam. Vermue-Priem * 
Johannes Smits en ov. fam. * Adrie van den Dries en ov. fam. * 
Fridus Tempëlaars en ov. fam. * Krijn de Jonge * fam. Martens-
Buteijn * Lauran de Winter en ov. fam. * Bastiaan de Jonge-
Hoondert en ov .fam. * ov. ouders Rentmeester-Martens. 

 
maandag 10 november: H. Leo de Grote, paus en 

kerkleraar. Geen viering in onze kerk. 
 
dinsdag 11 november: H. Martinus van Tours/           

Sint Maarten, bisschop. Geen viering onze kerk.  
 
woensdag 12 november: H. Josafat, bisschop en 

martelaar. Geen viering in onze kerk. 
 
Donderdag 13 november:  
Vergadering Caritas kern ‘s-Heerenhoek in Willibrorduszaal 
 
Zondag 16 november: 33e zondag door het jaar  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

samenzang. 
Misintenties:  
 Marinus Rijk- Apolonia Rijk en dochter Tony * Jrgt. Adriaan 

Nagelkerke * Cornelis de Winter * Cornelia Rijk * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Laurentius Priem en ov. fam. * Tilly Vermue-
Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë- van Stee * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko van den Dries,ov. 
ouders en zussen Jo en Corrie * Anthonia Remijn en ov. fam. * ter 
herinnering aan Rinus Rijk. 
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Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 4 november  voor de volgende editie 

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

De ziekenbezoekgroep vindt het prettig 
om van u te horen, als er iemand al 
langere tijd ziek is. Of de persoon nu 
thuis of elders verblijft, doet niet ter 
zake. U mag deze gegevens altijd 
doorgeven aan de contactpersoon van 
de maand. Voor november is dat Marlies 
Westdorp, Kapelaan Koningstraat 11, tel. 
352387.  

Extra collecte op 2 november 

De dagen voor Allerzielen bezoeken veel parochianen al ons kerkhof. Zij 
verzorgen de graven en plaatsen bloemen, ter ere van hun dierbare 
gestorven. 

Ook dit jaar hebben de leden van de kerkhofwerkgroep er alles aan 
gedaan om ons kerkhof netjes verzorgd achter te laten.  

U wordt gevraagd om ook de dagen na Allerzielen aandacht te hebben 
voor uw grafmonument, omdat bij storm en regen soms bloemen en 
planten snel hun kleur en glans verliezen. Ook de geplaatste 
gedachtenislichtjes ( die minimaal drie dagen achtereen kunnen 
branden) worden wel eens weggeblazen of omvergegooid. De 
kerkhofwerkers mogen zelf geen onderhoud aan gedenkstenen plegen, 
maar houden wel een oogje in het zeil. Na ongeveer een week worden 
de resterende lichtjes verwijderd, om roest en verder zwerfvuil te 
voorkomen. 
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De opbrengst van de extra collecte van 2 
november wordt besteed aan: 
* onderhoud van het kerkhof; vervanging 
tuingereedschap 
* een mogelijke aankoop van een 
aanhangwagentje, waarmee grof vuil kan 
worden afgevoerd.  

Bij voorbaat dank voor uw geldelijke ondersteuning. 
Extra dank aan de firma Van Dalen natuursteen/grafmonumenten 
te Goes voor het sponsoren van het grafmonument en 
uitvaartverzorging Van der Hooft te   ’s-Gravenpolder voor het 
gratis beschikbaar stellen van herdenkingsprentjes Allerzielen 
2014. 
 

Berichtgeving overledenen 
Bij een overlijden kan de familie of de nabestaande contact 
opnemen met de teamwachttelefoon van het pastoraal team 
uit onze Pater Damiaanparochie. Teamassistente Plonie Paree of 
Ineke Priem zorgen er vervolgens voor dat alle belanghebbende 
personen binnen de betreffende parochiekern in kennis worden 
gesteld van het overlijden. De beide teamassistentes staan ook 
in contact met de uitvaartondernemer en de eventuele 
voorganger van de uitvaartdienst. 
Uiteraard kan een familie of nabestaande er ook voor kiezen om 
geen melding te doen aan het pastorale team, omdat men geen 
beroep wil doen op een van de pastorteamleden. Het is wel 
belangrijk om te weten dat er dan ook geen verdere melding 
komt richting parochiekern. Wij weten dan officieel van niets en 
kunnen feitelijk dan ook geen mededeling verzorgen in ons 
lokale weekblad ‘Rond de kerk’ of via de gebruikelijke extra 
vermelding aan het eind van de viering in onze kerk. 
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Vanaf 1 november 2014 zal de 
parochiekern enkel overledenen 
vermelden en laten afroepen, 
welke via het pastorale team 
bekend zijn gemaakt. Dit voorkomt 
onduidelijkheid, onjuistheid in 
berichtgeving of erger nog: 

ongewenste meldingen! 
Ook de koppeling zeswekenintenties en herdenkingskruisjes 
worden bij het ontbreken via het pastorale team voortaan 
losgelaten. De overledene is officieel niet aangemeld en dus 
mogen of kunnen wij geen actie in deze meer ondernemen. Ook 
in het Parochienieuws vanaf nummer 9/2014 zullen geen 
meldingen zonder bemiddeling van de teamwacht worden 
opgenomen! 
Tenslotte bestaat ook niet langer de mogelijkheid om in de 
Allerzielenviering, volgend op de periode van overlijden, deze 
overledene op te nemen in de lijst van overleden parochianen. 
Het bijbehorende herdenkingskruisje is ook niet voorradig en 
kan niet worden gebruikt bij deze dienst op 2 november. 
Wij hopen hierdoor enerzijds duidelijkheid te verschaffen inzake 
meldingen van overlijden aan de parochiekern en anderzijds aan 
te geven dat de verantwoordelijkheid inzake meldingen bij de 
nabestaanden zelf ligt. Het is onmogelijk en ondoenlijk telkens 
ons ledenbestand te moeten raadplegen om te zien of er een 
parochiaan uit onze parochiekern is overleden. 
Mocht u verdere vragen hebben, neem dan gerust contact op 
met het secretariaat van onze parochiekern 
Richard Gielens,  
info@rksheerenhoek.nl 
tel. 0113-351264 of 06-22815618. 



Jaargang 42/nummer 44 : zondag 2 november 2014 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 
   

 



Jaargang 42/nummer 44 : zondag 2 november 2014 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 
   

 


