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WERELDDIERENDAG  -  WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN  
 
Kinderen spelen in de kerk vaak een bescheiden rol: bij de doop, de 
eerste communie en het vormsel staan ze echt centraal in de speciale 
vieringen. Daarbuiten, tijdens kindernevendiensten en  school- en 
gezinsvieringen, proberen we ze nadrukkelijk te betrekken. We willen 
als geloofsgemeenschap, ouder/verzorger hen zeker niet vergeten.  
Immers: Kinderen zijn de toekomst, ook voor ons christelijk geloof; zonder 
zaad kun je niet zaaien; kan de kiem niet uitgroeien tot een volwaardig 
geloof in Christus. 
Heel bewust is er gekozen voor een speciale gezinsviering op 5 oktober 
in onze kerk. 

Op 4 oktober is het dierendag. Het is 
ook de gedenkdag van Sint 
Franciscus van Assisi, de heilige die 
volgens de legenden met dieren kon 
praten.  

De allereerste dierendag vond plaats 
op 4 oktober 1930. Een jaar eerder 
was tijdens een internationaal 
congres van de dierenbescherming 
die datum uitgeroepen tot 
Werelddierendag om aandacht te 

vragen voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het 
ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die 
bekend staat om zijn grote respect voor al het leven en dat 
van dieren in het bijzonder.  

Wereldmissiedag voor de kinderen willen we zeker niet 
vergeten, maar zullen we geldelijk steunen in het weekend 
van 19 oktober. Ook dan hopen we veel kinderen/gezinnen 
te mogen begroeten in onze viering. 
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Collecterooster:  
19 oktober: Missiezondag (Missio/Wereldmissiedag) 
25/26 oktober: Caritas, regioproject. 
 

Lief en leed: 
Overleden:  
18 augustus: Willem Boonman 
20 augustus: Sjaak van Eijkeren 
13 september: Nel van den Dries- Lucas Luycks,  
 
Zondag 5 oktober: 27e zondag door het jaar/ Wereldmissiedag voor de 

kinderen. 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger pastoraal 

werkster Jeanine Heezemans en zang van het kinderkoor 
‘Esperanto’. De heilige Franciscus krijgt bijzondere aandacht in 
deze kindvriendelijke gezinsviering. Na afloop: koffiehoek achterin 
de kerk. 

Misintenties: 
 Jrgt. Apolonia Traas-Moison-Franciscus Traas en ov. fam. * Chris 

Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Adriaan Rijk-
Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Jozina van ´t Westeinde * 
Marinus Rijk * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * lev. Leden 
Gedurige aanbidding * Lauran dde Winter en ov. fam. * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Jaap Vermue * fam Vette-
Boonman * uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk. 

 

Dinsdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans  
19.00 uur: Mariaviering, verzorgd door liturgische 

werkgroep, kinderen van de basisschool en het 
dameskoor. 

19.30 uur: parochiekerncommissie 
20.00 uur: vergadering liturgische werkgroep. 
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Zaterdag 11 oktober: Oktoberfeest op kerkplein 
 Het kerkplein is die dag deels gereserveerd; er zijn goede 

afspraken gemaakt indien er die dag kerkelijke activiteiten 
mochten plaats vinden.  

 
Zondag 12 oktober: 28e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree *Marian de Jonge-de 

Jonge * Jan Stokx * Cornelis de Winter * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en 
ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Cornelis de Jonge en Cornelia van Gessel * Martien van Eijkeren-
Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena 
de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * Johannes Smits en ov. fam. * 
fam. Hubrecht Vermue-de Winter * Hugo Ars-Magdalena Ars- Rijk 
en zoon Bertus * ov. fam. J. Remijn-van den Dries, 

 

16 oktober: H. Gerardus Majella, kloosterling.   
Geen viering in onze kerk. 
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18 oktober: H. Lucas, evangelist. Geen viering in 
onze kerk. 
 
Zondag 19 oktober: Wereldmissiedag/ 29e 
zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger 
pastoor Fons van Hees en samenzang. 
Liturgische kleur: groen. 
 
Misintenties:  

 Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Laurentius Geus * 
Cornelis Rijk * ov. Leden Gedurige Aanbidding * 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 * ov. ouders van ´t Westeinde/de 
Baar * ov. ouders Simon Boonman-Pieternella de Baar en ov. fam. * 
Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Kees Ars en ov. ouders 
Marinus Ars-Cornelia Geus en fam. * ov. ouders Marinus van 
Gessel-Serafina Mattens en fam. * Maria Mattens en Leonardus 
Mattens * Tiny Geijs-Peperzak. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 7 oktober  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. 

 
 
 

Ziekenbezoek 
 Pastor Brooijmans moet nog een tijdje in het 

revalidatiecentrum Goes blijven om op te knappen. 
Hij mag zich verheugen in veel belangstelling en 
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beterschapwensen vanuit de regio. Uiteraard wensen wij hem, 
namens de parochiekern ’s-Heerenhoek een spoedig volledig 
herstel toe.  Het staat u vrij om hem een kaartje te sturen, maar 
een bezoek op eigen initiatief zouden wij niet aanraden. Gun hem 
de rust om tot zichzelf te komen. Thuisadres:  Burg. Lewestraat 13, 
4456 AG Lewedorp 

 
Pastoresteam 

 Wij begrijpen dat zo’n plotselinge uitval een extra druk legt op de 
schouders van het pastoresteam. Men wil zoveel mogelijk diensten 
en vieringen laten doorgaan, maar zonder begrip en de inzet van 
parochianen en vrijwilligers is dat moeilijk! Vandaar dat er af en toe 
met voorgangers en aanvangstijden wordt geschoven. Excuses 
hiervoor. Voorlopig blijven de zondagsdiensten om 9 uur onverkort 
gehandhaafd. We hebben reeds eerder het besluit genomen enkel 
de vierde zaterdagavond als extra vieringsavond aan te houden. 

  

 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 

oktober is dat Cathy Dingemanse, Deken 
Tomaslaan 26, tel. 352029.  

 

Week van het katholiek onderwijs 

Van 6 tot en met 10 oktober 2014 wordt op 
initiatief van de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad (NKSR) de Week van het Katholiek 
Onderwijs gehouden. Er een lesbrief gemaakt om 
deze week in de basisscholen mede gestalte te 
geven. Het thema van de lesbrief is ‘Feest vieren’. 
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Er is een lesbrief voor de onderbouw over dierendag en het feest van 
Sint Franciscus. Voor de middenbouw is er een lesbrief over het 
Bijbelverhaal over ‘de broden en de vissen’. De lesbrief voor de 
bovenbouw vertelt dat het altijd feest is in de Kerk: “Bij ‘feest in de kerk’ 
denken we meteen aan Kerstmis en Pasen. Dat zijn inderdaad 
belangrijke feesten. Maar in de Katholieke Kerk is iedere viering een 
feest, omdat Jezus erbij is.” 

Een school waar mensen tellen 
“Feesten zijn belangrijk op katholieke scholen: Kerstmis, Pasen, Sint 
Maarten en andere feesten worden op veel scholen gevierd. Scholen 
zijn betrokken bij eerste communie en vormsel,” aldus mgr. Hendriks in 
een aanbiedingsbrief. “Met feesten laten we zien waar het in het leven 
om gaat. Een mens is geen vat om te vullen met weetjes, 
geen computer die geprogrammeerd moet worden om taken 
te vervullen, maar een persoon, met gaven en talenten. Die 
persoon mag zich ontplooien met zijn rijkdom aan 
menselijkheid; daar is katholiek onderwijs op gericht.” 

Mgr. Hendriks noemt de katholieke school “een school waar mensen 
tellen”. Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek 
onderwijs in het bisdom Breda, sluit daarbij van harte aan: “Paus 
Franciscus roept mensen op tot dienstbaarheid en nederigheid, twee 
waarden die katholieke scholen nastreven, omdat ze zich ten dienste 
van de gemeenschap willen opstellen. De nederigheid uit zich in het 
respect hebben voor elkaar, iedereen mag er zijn, niemand is meer 
waard dan de anderen.” 

 “De dienstbaarheid zien we tot uiting komen in het creëren van een 
sfeer waarin elke leerling zich veilig voelt, waarin leraren zich inzetten 
en zich gewaardeerd voelen voor hun werk. Katholieke scholen bieden 
elke dag aan ontelbare leerlingen deze bemoedigende omgeving aan. 
Maar omdat niets vanzelfsprekend is en we ervoor moeten waken dat 
idealen verwateren, is het goed dat we regelmatig stil staan bij de 
waarden die de katholieke scholen nastreven,” aldus Martina Meul. 
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Het gekozen thema ‘Feest vieren’ sluit aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek (1-12 oktober 2014): Feest! 

Wereldmissiedag  
 Op de eerste zondag van oktober vieren we in de 

katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar is dat op 
5 oktober. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat 
doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het 
spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar helpen we de kinderen in 
Myanmar.  

 In ’s-Heerenhoek zullen we over 14 dagen, op zondag 19 oktober 
een extra collecte houden voor deze kinderen.  Natuurlijk is 
iedereen vrij om voorafgaand aan deze zondag geld te schenken of 
te reserveren voor dit goede doel.   

Myanmar of Birma? 
Heet het land nu 
Myanmar of Birma? 
Je hoort beide 
namen voor 
hetzelfde land. Heel 
lang heette het 
Birma. Sinds 1989 
heet het land 
officieel Republiek 
van de Unie van 
Myanmar (Pyidaunzu 
Thanmada Myama 
Nainngandaw). Beide 
namen, Birma en 

Myanmar, verwijzen naar de grootste bevolkingsgroep van het land, de 
Bamar. De inwoners heten Birmezen. 
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Op de vlucht  
Er is nog steeds burgeroorlog in Myanmar. 
Daarom zijn veel mensen weggevlucht van hun 
verwoeste dorp. Sommigen gaan de grens over 
naar Thailand waar ze opgevangen worden in een 
vluchtelingenkamp. Maar ook in Myanmar zelf 
zijn er opvangkampen voor de vluchtelingen, 
zoals in Myitkyina in het noorden. Daar leven veel katholieken. 
Het leven in zo’n kamp is niet gemakkelijk. Je zit met veel 
mensen in een klein hutje. Er is weinig eten en drinkwater. 
Sommige kinderen wonen hun hele leven al in zo’n 
kamp. 

Lepra 
Lepra is een verschrikkelijke ziekte. Vaak sterven je 
handen of voeten af. Maar dat hoeft niet, want lepra is nu goed 
te behandelen met de juiste medicijnen. Myanmar is een van de 
landen waar lepra nog voorkomt. In een omheind gebied buiten 
de stad Thayet wonen leprapatiënten in een dorp. Katholieke 
zusters helpen hen. Midden in het lepradorp staat ook een 
weeshuis waar de zusters voor kinderen zorgen die geen ouders 
meer hebben.   

School 
Tijdens de militaire dictatuur was het onderwijs op de 
staatsscholen niet goed. In de afgelegen dorpen waren zelfs 
helemaal geen scholen. De katholieke Kerk mag geen eigen 
scholen hebben. Daarom organiseert de Kerk zomerkampen 
waar de kinderen Engels leren, waar ze kunnen spelen en 
wedstrijdjes met elkaar kunnen doen. Kinderen van afgelegen 
dorpen wonen vaak in een internaat dat door katholieke zusters 
geleid wordt.  
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