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Overleden: 
27 november: Kees Jongman, 77 jaar, echtgenoot van Wil 
Jongman-Stols, woonachtig Dregmansstraat 34 ’s-
Heerenhoek. 
De afscheidsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 3 
december in het crematorium te Middelburg. 
1 december: Adrie Paree, 66 jaar, echtgenoot van Plonie 
Paree- Oosthoek, wonend: Deken Tomaslaan 42 te ’s-
Heerenhoek; de uitvaartdienst is op woensdag 7 december 
0m 10.30 uur in onze kerk; waarna crematie te Middelburg. 
 
Extra collectes in december 2011: 
4-11-17-18 december:  Adventsactie (bisdom Breda)* 
04 december: pepernotencollecte** voor kinderkoor  
                           ‘Esperanto’ om de kosten van een jaarlijks  
                            uitstapje te kunnen bekostigen. 
24/25 december:  onderhoud kerk en inventaris** 
    

*Collecte op het einde van de viering via speciale collectebus 

** collecte tijdens de viering 
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zondag 4 december:  
 2e zondag van de Advent  
thema: “Verschijnen zal de glorie des Heren” 
9.00 uur: eucharistieviering/Pepernotenmis met 

voorganger pastor Tom Brooijmans en 
muzikale ondersteuning van kinderkoor ‘Esperanto’.  

Misintenties:  
 Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina franse-franse * 

Stien Kroon * levende leden Gedurige aanbidding * ov. fam. 
Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam. * Pieternella, Johanna Verdonk-
van ’t Westende * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Jaap Vermue * Willem Remijn-Clasina Rijk en 
Jobina Almekinders * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * 
Jan Hazen.  

 Na de viering: koffiehoek achterin de kerk. 
 
dinsdag 6 december:  
20 uur: parochiebestuursvergadering  in Willibrorduszaal 
 
Woensdag 7 december: 
10.30 uur: uitvaartdienst Adrie Paree, voorganger pater Paul, 

met medewerking van Missicanto. Na de dienst wordt in 
besloten kring in het crematorium Middelburg afscheid 
genomen. 

 
Donderdag 8 december:Onbevlekte ontvangenis van de heilige 

Maagd Maria. geen dienst in onze kerk. 
  
Zaterdag 10 december: vanaf 9 uur: oliebollenverkoop 

(Koenkelpot)  
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Zondag 11 december: 3e zondag van de Advent  
‘Gaudete’ 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger 
deken/pastoor Paul Verbeek en zang van het 
herenkoor. Liturgische kleur: paars/roze 
Thema: … om te genezen allen wier hart gebroken is. 

 Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Lucija Timmerman-

Stambulac * Bas Remijn * Jan Boonman-Adriana Remijn en 
ov. fam. * ov.ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. 
kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Johannes Smits en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * 
Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Marinus Nijsten-Josina 
Rijk en ov. kinderen * Laurentius Oosthoek en ov. fam. 
Oosthoek-de Jonge * Pau Polfliet. 

 
maandag 12 december:   
20.00 uur: parochievergadering met 

afvaardiging IPV-bestuur over de 
levensvatbaarheid van onze 
toekomstige parochiekern. 

 
dinsdag 13 december:  
19.00 – 20.30 uur oefenconcert Madrigaalkoor in onze kerk; vrije 

inloop. 
 
Zaterdag 17 december:  zaterdag in de derde week van de 

Advent. 
19.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dwotd.nl/web-log/photos/uncategorized/2008/12/10/vergadering.jpg&imgrefurl=http://www.dwotd.nl/2008/12/527-vergadering.html&h=346&w=347&sz=88&tbnid=KNaCPjl5L3297M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search%3Fq%3Dvergadering%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=vergadering&docid=yeIkGltMqYceMM&hl=nl&sa=X&ei=dSLaTojLG42eOvn_mLEO&sqi=2&ved=0CFcQ9QEwAQ&dur=1250
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Misintenties:  
         Pieter Boonman  * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * 

ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries, ov. 
ouders en zussen Jo en Corrie. 

 
Zondag 18 december: vierde 

zondag in de Advent:  
9.00 uur: eucharistieviering 

met voorganger pastor 
Harrie Buijssen en 
samenzang.  

 Liturgische kleur: paars 
Misintenties:  
 Piet de Jonge *  Stien 

Kroon * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Cornelia 
Rijk * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Cornelis 
Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. 
ouders en fam. * Jeroen Vette en Josina Rijk * Kees van den 
Dries. 

 
 
 
 

Opgave  misintenties:  
 U kunt deze tot dinsdag 4 december  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.  
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         Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, 
zet dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 

 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien 
iemand al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, 
of thuis herstellende is?  
  december:  Marlies Westdorp, Kapelaan    
                          Koningstraat 11, tel. 352387. 

 

Collecteopbrengsten afgelopen periode: 

 22/23 oktober: Hope for life € 137,97 

 02 november: onderhoud kerkhof: € 314,28 

 06 november: uitje misdienaars: € 218,80 

Kerkbijdrage 2011: 

 
Velen hebben de tijd al gevonden om in de periode mei- 
november hun jaarlijkse kerkbijdrage over te maken.  Wellicht 
hoort u bij deze groep, die onze kerk financieel gezond houdt. 
Mocht u nog geen tijd gevonden hebben?  Wij rekenen op uw 
steun. Raborekening 1285.96.538 parochiebestuur of ING: 
286578. Mocht u een kwitantie wensen, of enkel via een 
acceptgiro willen betalen? Geef dat astublieft aan en wij zorgen 
ervoor. 
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Kerstcadeau? 
Vele parochianen bezoeken wekelijks onze eucharistieviering in 
de kerk. Sommigen kunnen – vanwege leeftijd of gezondheid- 
de wekelijkse dienst niet bezoeken, maar willen toch verbonden 
blijven met onze geloofsgemeenschap. 
Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om via een simpel 
geluidskastje (Lucas) of een computer alle vieringen te volgen. 
De kosten zijn laag; 5 euro per maand, exclusief telefoonkosten 
per beluisterde viering (enkele eurocenten); via de computer 
luistert u zelfs gratis. Als extra service bieden wij dan wekelijks 
het lokale parochieblaadje “Rond de kerk’ en het misboekje aan. 
Als enige voorwaarde: laat ons even weten of u dit op prijs stelt. 
 
Eucharistieviering Theresiahof 
 
Op 23 december a.s. om 10.30 uur wordt er voor het eerst een 
eucharistieviering gehouden in Theresiahof, Deken Tomaslaan. 
Het is bekend, dat bij het ouder worden, er soms heel veel 
wegvalt, wat dierbaar was. 
Voor velen onder u, hoorde daar ook een kerkgang bij. Voor 
sommigen is dit om een aantal redenen niet meer mogelijk. 
Vooral tijdens de hoogfeestdagen, zoals Kerstmis, wordt dit als 
gemis ervaren. Daarom, speciaal voor deze doelgroep een 
viering in dit centrum. Pater Paul zal voorganger zijn en het St. 
Ceaciliakoor zal – onder leiding van Jolanda Nagelkerke- de 
gezangen verzorgen. 
Na afloop wordt er koffie gedronken. Wij hopen op een goede 
viering, waarin iedereen die zich verbonden voelt met zijn 
medemens, van harte welkom is. 
Werkgroep liturgie H. Willibrordusparochie 
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Collecteren 

 
In elke viering of dienst wordt gecollecteerd voor kerk en 
parochie. Deze opbrengsten worden in principe niet 
opgenomen in de lijst van opbrengsten collectegelden, omdat 
we  deze all-in collecte wekelijks houden. 
Enkel speciale inzamelingen, voor een apart doel, worden 
vermeld, omdat we deze opbrengsten moeten doorstorten naar 
het goede doel. 
In de komende periode vinden wekelijks meer collectes plaats 
en dat zorgt voor verwarring.  

 De eerste collecte  is ALTIJD voor de eigen kerk/parochie en 

hierin zitten de afdrachten aan regio en bisdom verwerkt. 

 De tweede, speciale collecte wordt ALTIJD toegelicht met 

een omschrijving in dit blad en een mondelinge toelichting 

tijdens de dienst/viering. Op het collectemandje staat het 

woord ‘extra’. 

 Alle collectes worden geteld door de dames Mary de Jonge 

en Nel de Winter-Roks. Via telstaten wordt de opbrengst 

per doel vastgelegd en verantwoord. 

 In het jaarlijks overzicht (januari 2012) zullen we meer 

achtergrondinformatie geven over aantal 

kerkgangers/aantal vieringen en gemiddelde opbrengst all-

in collectes 2011. 
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Kerstvoorbereidingen 

Vanaf de derde zondag in de Advent ‘Gaudete’ 

(Latijns voor: ‘Verheugt u)  wordt onze kerk al 

wat in kerststemming gebracht: 

- De adventsversiering is bewust sober, omdat in 

deze periode vooral bezinning centraal staat. 

Pas bij de vreugde van de Geboorte van de Heer kan de 

versiering uitbundig zijn.  

- De kerstboom, die onze kerk zal sieren, is wederom een 

gift van een parochiaan. Komende week wordt de boom 

omgezaagd, zodat we met recht kunnen spreken van 

een ‘verse’ boom 

- De bloemengroep zal dan starten met het optuigen van 

de boom en randversieringen. Ook de lege kerststal zal 

dan worden geplaatst.  

- Leerlingen van groep 1 en 2 zullen nog voor de 

kerstvakantie onze kerststal bezoeken. 

- De eigenaar van ‘de Stadsschuur’ heeft ook dit jaar zijn 

kerstverlichting weer beschikbaar gesteld tussen kerst 

en oudjaar.  

- Op 26 december is de kerk opengesteld tussen 13-17 uur 

om de kerststal te bezoeken. Als gastheer biedt de kerk 

alle bezoekers een glaasje glühwein of chocolademelk 

aan.    

- Parochienieuws verschijnt a.s. donderdag 8 december; 

hierin staan alle vieringen voor de komende periode 

opgenomen.  


