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 Zondag 4 september: 23e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Tom Brooijmans en zang van het dameskoor; 
liturgische kleur: groen. 

 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 * 
Laurentius Priem en ov. fam. * Anthonia Vermue en ov. 
fam. * Bas en An  Balleur * Jrgt. Zr. Lydia Verdonk en ov. 
ouders Verdonk-Timans en ov. fam. 

 Na de viering is er koffiehoek, waarbij iedereen  welkom is. 

 

Overleden: 
25 juli: Magdalena de Jonge, 87 jaar. 
26 juli: Neeltje  Menheere-Moison,  95 jaar. 
 
Extra collectes in september: 
17 sept. Vredesweekcollecte (Pax Christi) 
24/25 sept. Caritascollecte 
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Zondag 11 september: 24e zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en met zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 
groen. 
Misintenties:  
Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Lucija Timmerman-
Stambulac * Piet de Jonge * ov. ouders Marinus Goense-
Cornelia Rijk en ov. kinderen * Stien Kroon * Jan Franse en 
ov. ouders * ov. Leden van de K.V.O. * Marinus Rijk en 
dochter Tonnie * Gerrit Verbart en Anna Uitterhoeve * ov. 
fam. Vermue-Priem * Jaap Vermue * ov. fam. Hubrecht 
Vermue-de Winter * Willem de Jonge-Lena de Jonge-de 
Winter en ov. fam. * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * 
Jacobus Vermue en dochter Leny. 

 

Donderdag 15 september: 
14.30 uur: schoolviering start schooljaar 
2011-2012. Voorganger is pastoraal 
werkster Jeanine Heezemans; iedereen is 
van harte welkom in onze kerk. 
 
Zaterdag 17 september: H. Lambertus  
19.00 uur:  byzantijnse viering met 
voorganger pater Paul en muzikale 
medewerking van het Tjoedakoor. Tijdens 
deze viering worden iconen gewijd. 
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Misintenties:  
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * fam C. 
Boonman-van Stee en Verdonk * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Jan Schrieks en Rienus * Jeroen Vette en 
Josina Rijk * Mari Franse * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Laurentius de Jonge-Mina Beulens en 
ov. fam.   

  
 Zondag 18 september: 25e zondag door het jaar/ 

Vredeszondag, begin van de Vredesweek. 
 09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en muzikale medewerking van Con Amore. 
 
 Misintenties: 
  Stien Kroon * Joke Capello * Pastoor C. Kroon * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. Tilly Vermue-Joossen * 
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jrgt. Kees van 
den Dries * Hendrina Grimminck-Allemekinders * Han van 
den Dries. 

 
 
 

 
Let op: wijziging vanwege afwezigheid 
Opgave  misintenties: U kunt deze tot dinsdag 6 september  voor 

de volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via de 
mail: rksheerenhoek@zeelandnet.  

  Misintenties kosten € 10,50. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  
Voor september: Cathy Dingemanse,  
Deken Tomaslaan 26.  tel. 35 2029.    

          

Wat blijft?  

Op zondag 4 september zal op Radio 5 in de 
RKK/Katholiek Nederland- uitzending om 14 uur  
aandacht besteed worden aan ‘deken Tomas’. 
Medewerkers van de KRO hebben ons dorp vorige week 
bezocht en opnames gemaakt in de Deken Tomaslaan.   

Dagbedevaart Banneux 

Op zondag 9 oktober is 
er een dagbedevaart naar 
Banneux. De kosten 
bedragen € 30.- (inclusief 
reisverzekering en 
versnapering) en opgave 
is vanaf heden mogelijk 
bij: 

 mevr. Ria Hoogesteger-
Geijs, tel. 351875.  
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Kerstboom 

Het duurt nog wel enkele maanden, voor 
het zover is, maar de voorbereidingen zijn 
al gestart. Vorig jaar stelde een inwoner 
van ons dorp een grote sparrenboom 
beschikbaar.  Indien u plannen heeft uw 
tuin te reorganiseren en u wellicht ook een 
grote spar wilt (laten) verwijderen, dan 
houden wij ons aanbevolen.  Graag uw 
reactie via brievenbus parochiecentrum, of 
mail (info@rksheerenhoek) of gewoon via 

de telefoon/het antwoordapparaat: 351264. Wij nemen dan 
contact met u op.   

Vrijwilligersavond 10 september 2011 
Misverstand ? 
Een aantal vrijwilligers heeft gereageerd op ons verzoek tot 
opgave, maar het aantal aanwezigen is opvallend lager dan 
andere jaren. 
Wellicht denken sommigen dat opgave niet nodig is, omdat men 

ervan uitgaat dat het 
parochiebestuur wel weet dat 
men komt….. 
Op de uitnodiging hebben we 
echter – in tegenstelling tot 
voorgaande keren – de 
opmerking moeten plaatsen, dat 
er een beperkt aantal plaatsen 
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beschikbaar is.  Enkele ontvangers van een uitnodiging vatten 
dat op als een verkapte vorm van ‘we hebben liever niet dat je 
komt’….   
De waarheid is anders: 
De Jeugdhoeve heeft een verscherpt beleid te voeren vanwege 
de strenge veiligheidseisen die aan elke openbare gelegenheid 
opgelegd wordt. Zo mogen er maximaal 140 personen in de 
grote zaal aan een diner zitten.  Indien het aantal aanmeldingen 
hoger bedraagt dan genoemd aantal, dan is het bestuur 
genoodzaakt andere maatregelen te nemen, om de Jeugdhoeve 
niet in verlegenheid te brengen.  Indien alle vrijwilligers, die 
uitgenodigd zijn, zouden komen, dan zouden we bijna 200 
plaatsen moeten reserveren. Los van de kosten, wil het bestuur 
en de medewerkers van de Jeugdhoeve iedere genodigde 
maximale veiligheid en gastvrijheid aanbieden. 
Daarom heeft het parochiebestuur besloten de inschrijving tot 
deelname te verlengen tot dinsdag 6 september 18.00 uur. U 
kunt nog steeds via brievenbus of mail (info@rksheerenhoek) 
aangeven dat u komt. Indien u verhinderd bent, hoeft u niet te 
reageren. Hopelijk zien we zoveel mogelijk vrijwilligers die 
avond; we zijn trots dat velen de kerk van ’s-Heerenhoek een 
warm hart toedragen. 

 

Open Monumentendag 2011 

Voor de 25e keer wordt deze dag (feitelijk 
een weekend za. 10/zo 11 sept.) gehouden. Uiteraard stellen we 
ons monumentale kerkgebouw H. Willibrordus ook open op 
beide dagen tussen 13-17 uur. 
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Thema: ‘een oud gebouw met een nieuwe functie’  Als bestuur 
vinden we hier voldoende aansluiting op, door dieper in te gaan 
op de veranderingen in en rond het kerkgebouw. Speciaal voor 
deze dagen worden er gidsjes samengesteld, die op beide 

dagen te koop is voor € 1.- 
per stuk. 

Daarnaast zullen we – in 
samenwerking met onze 
andere parochies in de 
Bevelanden en Schouwen-
Duiveland, aandacht besteden 
aan de sacramenten; ter 
gelegenheid van de week van 
de sacramenten, die het 
bisdom Breda eind september 
organiseert. 

Hoe kunt u helpen? 
Heeft u over een of meerdere 
sacramenten voorwerpen of 
foto’s die we tentoon mogen 

stellen die twee dagen, dan horen we dat graag. Uiteraard 
dragen we zorg voor uw spullen en ontvangt u alles netjes 
terug. 
Informatie of iets te melden: bel Richard Gielens, na 18 uur: 0113-
352067/ 06-22815618 of mail naar: 
rksheerenhoek@zeelandnet.nl een briefje in de bus van het 
parochiecentrum mag ook. We nemen dan contact met u op. 
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Parochiecentrum op zijn kop? 
 
In het afgelopen 
weekeinde hebben 
vrijwilligers de muur 
tussen de voormalige 
vergaderruimte en het 
gesloopte ‘klompenkot’ 
gesloopt. Hierdoor is een 
grotere ruimte ontstaan, 
die beter geschikt zal zijn 

voor grotere vergadergroepen. Bovendien kunnen vrijwilligers 
in de toekomst de beschikking krijgen over meer toiletten en 
spoelruimte. 
Op een aantal plaatsen zijn tijdelijk materialen geplaatst, die een 
wat rommelige indruk geven. Excuses hiervoor, maar medio 
oktober hopen we alles op orde te hebben, zodat we uiterlijk 
begin november – tijdens de Willibrorduszondagviering op 
zondag 6 november u een open ochtend kunnen aanbieden, na 
de viering van 10.30 uur.                                                                  
Noteer deze 
datum alvast in 
uw agenda. 
 
  


