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Zondag 6 november: Willibrordzondag 
Let op: 10 uur!  
Eucharistieviering met voorganger pater 
Paul en zang van dames- en herenkoor. 
Liturgische kleur: groen/wit 
(patroonheilige) 
 
Na de viering wordt u uitgenodigd bij de 
inzegening van de nieuwe parochiezaal/ 
partytent pastorietuin. 

Overleden: 
13 oktober: Matthijs de Jonge, 92 jaar.. 
 
Extra collectes in november: 
6 november: extra collecte voor misdienaarsuitje 
20 november: extra collecte voor Ceciliakoren als dank voor hun 
                 trouwe inzet. 
26 november: nationale Jongerencollecte 
27 november: start Adventsactie (bisdom Breda) 
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Misintenties: 
 Cornelis de Jonge * Jrgt Willem de Jonge –Lena de Jonge-

de Winter en ov. fam. * Maria en Johanna Martens en fam. 
* Stien Kroon * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam * Johannes Smits en ov. fam * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Jaap 
Vermue * Johannes van den Dries-Margaretha Vermuë en 
ov. fam. * Jacobus Boonman en Johanna Rijk * Marinus 
Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * Piet van de Waart * ov. 
ouders van de Waart-Janse. 

 

Vrijdag 11 november: H. Martinus van Tours 
Geen viering in onze kerk; wel de start van het nieuwe 
carnavalsseizoen; aanvang 21 uur bij café ‘de Meiden’ 
 
Zondag 13 november: 33e zondag door het jaar. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor/deken 
Paul Verbeek en zang van het herenkoor. 
Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
 Lucija Timmerman-Stambualc * Gerrit Capello * 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 *  ov. fam. Martens-Buteijn * Laurentius 
Priem en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * ov. ouders 
Simon Boonman-Pieternella de Baar en ov. fam. * Jrgt. 
Adrie van den Dries * Antonia Remijn en ov. fam. * Fridus 
Tempelaars en ov. fam. 
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Zaterdag 19 november:  
19.00 uur: Byzantijnse viering in onze kerk, met voorganger 

pater Paul en zang van het Tjoedakoor.  
 Misintenties: 
 ov. Leden Gedurige Aanbidding * Jrgt. Jan Schrieks en 

Rienus * Mari Franse * Ko van den Dries, ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * ter herinnering aan Rinus Rijk * 
Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge. 

 
Zondag 20 november: Christus Koning,  
09.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Tom 

Brooijmans met samenzang. 
 Misintenties: 
 Jrgt. Piet de Jonge * Jrgt. Frans Traas-Apolonia Moison en 

ov. Fam. * Cornelia Rijk * Stien Kroon * Sjef Bordui-Maria de 
Vos en ov. fam. * Marinus Rijk en dochter Tonnie * Tilly 
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van 
Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam.  

 
 

 
  
Opgave  misintenties:  
 U kunt deze tot vrijdag 11 november  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.  

         Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, 
zet dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd in het 

ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is?  
 voor november: mevr. Ria Knuit –v.d. Molen.     
      Merietestraat 20, tel 351783. 

 
Hulp aan vluchtelingen 
Vorige week plaatsten we een verzoek tot medewerking aan 
vluchtelingen, die in ons dorp een verblijfplaats hebben gekregen. Het 
gaat hier om statushouders; mensen die als vluchteling erkend zijn en 
een verblijfsvergunning voor vijf jaar hebben gekregen.  
Na onze oproep kregen we meteen respons: we konden binnen een 
week al een bed, een eethoek , bestek en serviesgoed, een bureau en 
een bankstel en salontafel aanbieden. Hartverwarmend dat u, als lezer 
en parochiaan zo direct reageert. Hartelijk dank namens deze nieuwe 
inwoner van ’s-Heerenhoek. 
Mocht u nog een eenpersoons matras in redelijke staat hebben? We 
houden ons aanbevolen. Eveneens zijn we nog op zoek naar wat bestek, 
borden en wat glaswerk. 
Inlichtingen: Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Borsele-kern ’s-
Heerenhoek, Richard Gielens, 06-22815618. 
 
Opening nieuwe parochiezaal: 
In juli begonnen we met de renovatie van 
onze parochiezaal.  De beschikbare ruimte 
was te krap bemeten om alle vrijwilligers te 
kunnen ontvangen.  Bovendien hadden we 
geen eigentijdse sanitaire voorziening . 
Gelukkig is die tijd voorbij en kunnen we nu met trots onze vrijwilligers 
in een ruimer jasje gastvrijheid en een welverdiende kop koffie 
aanbieden. 
Het tijdschema liet niet toe dat we alles op tijd konden afronden; de 
keuken is nog niet helemaal op orde  en aan de inrichting moet nog de 
laatste hand worden gelegd. 
Toch leek het ons het meest geschikt om op Willibrordzondag de ruimte 
te heropenen. U bent van harte welkom! 


