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De Groene periode… 
In de liturgie gebruiken we verschillende kleuren om aan te geven of 
sprake is van een bijzondere gebeurtenis. 
Afgelopen zondag gebruikten wij nog ‘rood’ vanwege de apostelen 
Petrus en Paulus, vrienden van Jezus, die hun leven volledig in dienst 
stelden van Hem. 
Vanaf heden, zondag 6 juli, zult u de groene banieren weer aantreffen, 
omdat er geen bijzondere herdenkingen zijn of heiligen vereerd gaan 
worden in de komende weken en te houden vieringen. We gebruiken 
dan ook weer de term: ‘de ….zondag door het jaar’. Deze telling start bij 
aanvang van het nieuwe kerkelijke jaar, direct na Kerstmis. 

Vandaag, de veertiende zondag door 
het jaar, is voor sommigen al de start 
van de vakantieperiode; voortgezet 
onderwijs sloot de schooldeuren en 
het basisonderwijs doet dat komende 
week. Wij wensen leerlingen, 
ouders/verzorgers en iedereen die 
zich de afgelopen periode heeft 
ingezet voor kinderen en jongeren 
een goede, groene en zonnige 
vakantie toe! 

Ook voor koorleden, misdienaars en vrijwilligers start een tijd van ‘even 
er tussenuit’, voor zover men anders dagelijkse werkverplichtingen 
heeft. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers gaat het kerkelijk werk 
gewoon door. Een kerk is nooit gesloten, ook al is de hoofddeur meestal 
dicht… 
Wij hopen – ook een vakantietijd- een passend aanbod van diensten en 
vieringen te kunnen bieden. 

Collecterooster:  
8 juli: Caritascollecte/ zie informatie achterop dit blad. 
3 augustus: Caritascollecte 
23/24 augustus: MIVA-collecte 
31 augustus: speciale collecte vanwege 140 jaar kerkgebouw. 
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Lief en leed: 
Overleden:  
26 mei: Laurentius (Lau) Geus 
12 juni: Marinus (Rinus) Rijk. 

 
Zondag 6 juli: 14e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom Brooijmans en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
 Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Paree-Hoondert * Nel 

Paree * Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Cornelis de Jonge-Cornelia van Gessel en ov. 
fam. * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. 
* Bas en An Balleur * fam. Hubrecht Vermue-de Winter * Marinus 
Nijsten- Josina Rijk en ov. kinderen * Leny de Winter-Vermue * Jan 
Stoop en ov. fam. * Cornelis de Winter.  

Na afloop koffiehoek achterin de kerk of (enkel bij goed weer) in 
pastorietuin. 

 
Maandag: 7 juli: 
20 uur: vergadering parochiekerncommissie in Willibrorduszaal. 
 
Dinsdag 8 juli: HH. Maria Adolfina en gezellinnen, maagden en 

martelaressen ( wordt in bisdom Breda gevierd) 
 
Woensdg 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum (patronen van de 

Nederlandse provincie; geen viering in onze kerk) 
 
Vrijdag 11 juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa. Geen viering in 

onze kerk.  
Alle basissscholen in Zuid-Nederland krijgen vandaag zomervakantie! 
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Zondag 13 juli: vijftiende zondag van het jaar 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de liturgische 

werkgroep en zang van het herenkoor. 
Misintenties:   
 Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Jobina de Jonge-Vette * 

Marian de Jonge-de Jonge * Kees Geus en ov.fam. * echtpaar de 
Jonge-Rijk en dochter Jo * Tilly Vermue-Joossen * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Smits en 
Magdalena de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * Jaap Vermue * 

 Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon Sjaak en 
ov. fam. 

 
Dinsdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar. Geen viering in 

onze kerk. 
 
Woensdag 16 juli: H. Maagd van Maria van de berg Karmel; HH. 

Monulfus en Gondulfus. 
 
Donderdag 17 juli: Zaligen Teresia van de H. Augustinus en gezellinnen. 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 20 juli: zestiende zondag door het jaar. Liturgische kleur: groen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

samenzang/ organist Wolfgang Nijholt. 
Misintenties:  
 Adriaan Nagelkerke * Jan Boonman- Adriana Remijn en ov. fam. * 

Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk * ov. 
Leden Gedurige Aanbidding * 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 * Jeroen Vette en 
Jozina Rijk * Marinus Nijsten – Josina Rijk en ov. kinderen * Cornelis 
de Winter. 

 
 



Jaargang 42/nummer 27 : zondag 6 juli 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 
   

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 8 juli  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 
 

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 voor juli:  Marlies Westdorp. 
Kapelaan Koningstraat 11; tel. 352387.  

 

Toelichting Extra Collecte Caritas juli: 
De Caritas is niet alleen lokaal actief, maar zet zich ook in voor projecten 
ver weg. De extra Caritas-collecte in dit weekend is bestemd Pater 
Nijsten.  
Regelmatig ontvangen wij een brief van hem, waarin hij zijn dank 
uitspreekt voor de bijdrage die hij van ons en anderen heeft ontvangen. 
Het doet hem goed dat vanuit zijn geboortestreek er aan hem en zijn 
werk wordt gedacht. 
Tevens geeft hij aan dat hij veel geld heeft moeten investeren in het 
onderhoud van kerken en scholen in zijn uitgestrekte parochie in 
Suriname.  
Zijn werk in Suriname geeft de essentie weer van wat de Caritas wil zijn: 
zich dienstbaar opstellen of  hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. 
Om onze oud-parochiaan, Pater Nijsten in staat te stellen zijn werk te 
kunnen blijven doen, vragen wij u dan ook om uw steentje te willen 
bijdrage.  Iets wat voor ons, hier in ‘s Heerenhoek vanzelfsprekend is, is 
het daar allerminst. 
Hartelijk dank voor uw gave namens de Caritas 
 


