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CARITASCOLLECTE 
De extra collecte van dit weekend is bestemd voor de Caritas en wordt 
gebruikt voor “de noden in eigen parochie” .  
Voor menigeen is de vakantieperiode inmiddels in volle gang. Voor vele 
van onze parochianen is dit een periode van rust, genieten en mogelijk 
ook op vakantie gaan. Echter dit geldt niet voor iedereen. Er is geen 
ruimte voor iets extra’s of om leuke dingen te doen, maar voortdurend 
bezig zijn om rond te komen. Uw bijdrage, in woord en daad, is voor ons 
van grote betekenis en draagt er toe bij dat wij een gebaar kunnen 
maken richting hen die dit zo nodig hebben. 
Een enkel woord doet wond’ren  
Meer dan men zelf soms weet 
Een daad in drift bedreven  
Geeft licht aan anders leed 
Een enkel woord van liefde 
Stort hoop weer in het gemoed 
Voor wie de wereld nacht was  
Doet slechts een handdruk goed 
Zie niet op heldendaden 
Maar toon waar je ook gaat  
Je medemens te helpen 
Door woord, door steun, door daad. 

 
Namens de Caritas 's Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave. 

Als persoonlijke noot mag ik hieraan toevoegen dat verschillende dorpsgenoten 
gereageerd hebben om het artikel in het Parochienieuws van augustus/september. 
Sommigen geven aan dat ze spullen over hebben en die graag aan vluchtelingen 
willen schenken. Neem gerust contact op. Voor een Syrisch echtpaar zoek ik nog 
vitrage.  Zij hebben  vier kinderen, waarvan de jongste, een meisje, een jaar oud is. 
Wellicht heeft u ook nog kinderkleding over, die prima van pas zouden komen 
voor deze familie, die een week geleden als uitgenodigde vluchtelingen in onze 
gemeente zijn komen wonen. Richard Gielens, 06-22185618.   

Alvast dank voor uw bijdragen . 
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Collecterooster:  
3 augustus: Caritascollecte 
23/24 augustus: MIVA-collecte 
31 augustus: speciale collecte vanwege 140 jaar kerkgebouw.  
  De officiële viering vindt echter pas plaats op zondag 9  
  november: Willibrordzondag. 

Lief en leed: 
Doop: 
10 augustus:  16 uur: Laurentius Paulus Vilnes Paree, zoon van Paul Paree 
en Gundega Pozarska, Kaapstad Zuid-Afrika. 
 
Overleden:  
12 juni: Marinus Rijk. 
09 juli: Pieter Vette 
27 juli: Lou Verdonk, 97 jaar, weduwnaar van Pieternella Verdonk – van 
’t Westende; de uitvaartdienst en graflegging vonden plaats op vrijdag 1 
augustus jl.  
 
Zondag 3 augustus: 18e zondag door het jaar 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de liturgische 

werkgroep en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
 Jan Franse en ov. ouders * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-

Paree * Nel Paree * Cornelis de Winter * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Martinus Nijsten en 
Cornelia Rijk * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Bas en An Balleur 
* fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Adrianus Franciscus Franse en 
Wilhelmina Franse-Franse. 

  Na afloop: koffiehoek (achterin de kerk of in de pastorietuin) 
 
Maandag 4 augustus: H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars) 
Geen viering in onze kerk. 
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Woensdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer. 
Geen viering in onze kerk. 
 
Vrijdag 8 augustus: H. Dominicus, priester 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), 

maagd en martelares, patrones van Europa. 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 10 augustus: 19e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. Voordeckers en 

zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Laurentius 
Priem en ov. fam. * Jaap Vermue * Johannes Smits en ov. fam. * Jan van 
den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Wilhelmina Corstiaanse * 
Laurentius Rijk en Maria Menheere. 

16.00 uur: doopviering van Laurentius Paree. Doopheer: Pater Paul. 

Maandag 11 augustus: H. Clara, maagd. 
Geen viering in onze kerk. 
 
Donderdag 14 augustus: H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en 
martelaar; geen viering in onze kerk. 
 
Vrijdag 15 augustus:  Maria Tenhemelopneming 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 17 augustus: 20e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger oud-vicaris Victor 
Schoenmakers; samenzang en orgelspel door Wolfgang Nijholt. 
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Misintenties:  
 Jobina de Jonge-Vette * Marian de Jonge –de Jonge * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Cornelis de Jonge en Cornelia van Gessel * 
Cornelia Rijk * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige aanbidding * 
ov. Leden van de V.O.K. * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë 
en Cornelia Vermuë-van Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn 
en ov. fam. * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * 
Jac. Hoondert en ov. fam. * Willem de Jonge en ov. fam. 

 
opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 5 augustus  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. 

 
Let op!  geen zaterdagavondviering meer tot zaterdag 23 augustus; alle 

geplande misintenties voor die zaterdagen worden – automatisch- 
doorgeschoven naar de daarop volgende zondagochtend. Indien u 

een aanpassing wenst, kunt u dat natuurlijk doorgeven 
aan mevr. Nel de Winter! 
 

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 augustus: Ria Remijn, De Winterstraat 12, tel. 

404386. 
 
Noveenkaarsen: te koop ten bate van het 140 jarig 

bestaan van onze kerk; kosten € 5.- te koop achterin de kerk. 
 


