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Zaterdag 7 april: Stille Zaterdag/Paaszaterdag 
 
19.00 uur: Paaswake /eucharistieviering met voorganger pater 
Paul en medewerking van dames- en herenkoor. In deze viering 
worden de paaskaarsen van ’s-Heerenhoek en Lewedorp 
gezegend en ontstoken aan het paasvuur. 
Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Laurentius Oosthoek 

en  Catharina Oosthoek-Martens *Adriaan Hoondert * Krijn 
de Jonge * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan 
franse en ov. ouders * Job Rijk – Mientje Huige en dochter 
Tonny * ov. ouders Rentmeester-Martens. 

Overleden: 
11 maart:Apolonia (Leu) Balleur- Pieterse. 
03 april: Cornelis (Kees) Ars, 89 jaar, echtgenoot van P.F 
Ars-van Gessel, woonachtig Willibrordusstraat 30 ’s-
Heerenhoek;  
Uitvaartdienst was  op zaterdag 7 april om 10.30 uur, 
waarna begrafenis op ons kerkhof. 
Collectes: 
7 en8 april: extra collecte voor onderhoud en 
restauratie interieur kerk. (verlichting) 
21/22 april: Caritascollecte 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
mailto:rksheerenhoek@zeelandnet.nl


Jaargang 40 nummer 15 zaterdag 7 april  2012 

2 

 

   
Zondag 8 april: Pasen, verrijzenis van de Heer 
10.30 uur: gezinsviering, viering van woord en communie, 
voorganger pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van 

Esperanto en Missicanto. 
Misintenties:  
Jrgt. Gré Vreeke-Westdorp en 
Piet Vreeke * Stien Kroon * 
Johanna en Maria Martens en 
fam. * Laurentius Ars en Adriana 
Ars-Joosen * Catharina Paree * 
Magdalena de Jonge * Pau 
Polfliet * Piet de Jonge * ov. 
ouders Marinus Goense-Cornelia 

Rijk en ov. kinderen * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Piet Timmerman en Lucia Stambulac * Willem de 
Jonge-Lena de Jonge-de Winter en ov. fam. * Hubrecht 
Smits-Magdalena de Jonge en ov. fam. * ov. fam. Vermue-
Priem * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * 
Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * 
Johannes Smits en ov. fam. * Jrgt. Han van den Dries * Leny 
de Winter-Vermuë * Tilly Vermue-Joossen * Martinus 
Boonman. 

 
Maandag 9 april: Tweede Paasdag: geen viering in onze kerk. 
 
Woensdag 11 april: 12.45-14.00 uur: vijfde bijeenkomst a.s. 
communicanten: de poort van samen eten/parochiezaal. 
 
Zondag 15 april: Beloken Pasen/ 2e zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: wit 
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Misintenties: 
Stien Kroon *  Piet de Jonge * Gerrit Capello * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck 
en fam. * Cornelia Rijk * Jrgt. Jobina de Jonge-Rijk, Adriaan de 
Jonge en dochter Jo * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Sjef 
Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Jaap Vermue * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en 
ov. fam. * Kees van den Dries * Adrie van den Dries. 
 
zaterdag 21 april:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Cornelis Verhaar- Wilma 
Hamerlinck en fam. * Daan Boonman en ov. fam. * ov. fam. M. 
Boonman-Jasperse * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie 
* Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * fam. Cornelis 
Boonman-van Stee en Verdonk . 
 
Zondag 22 april: 3e zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul met 
zang van Con Amore. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
 Jrgt. Adriaan Westdorp, kleinzoon Roel, ov. ouders en 

broer Joost * ov. ouders Frans Traas- Apolonia Moison en 
ov. fam. * Stien Kroon * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 
Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Vernuë-de Winter * 
Lauran de Winter ov. grootouders en fam. * Laurentius Rijk 
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en Maria Menheere * Jrgt. Cornelis Vermuë * ov. fam. van 
Aert-Vos. 

 

opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 10 april 2012  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. 
 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 

in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is?  
 * april: Marlies Westdorp,  tel. 352387. 

 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
11 april:  13.00 uur: gezamenlijke maaltijd van eerste communicanten, 
vanwege aanwezigheid alle kinderen. 

22 april: 10.30- 12. 00 uur:  vijfde bijeenkomst van de communicanten; 
tevens rondleiding van de ouders van communicanten. 
Een stukje geschiedenis voorafgaand aan 20 jarig bestaan.  
Vanaf de helft van de 60 er jaren zijn er al lectoren in onze kerk. Meestal 
waren het de acolieten en later de koorleden die de lezingen 

verzorgden. Later vroeg pastoor Kroon enkele 
parochianen die dan met de bestaande lectoren 
samen kwamen in de pastorie. Er werd 
gesproken over liturgie en over de toekomst. 
We kregen ook huiswerk van hem mee en we 
moesten voorbeden maken voor een bepaalde 
viering en een opening en slotwoord 
bijvoorbeeld bij het feest van Maria Lichtmis. Er 
werd zelfs een kruisviering gemaakt door 
enkele leden van de groep. Hij werd tot voor 

enkele jaren nog gebruikt in onze kerk. Pastoor z’n slechtziendheid nam 
toe en we kregen extra taken: het lezen van het Evangelie en de 
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prefatiegebeden rondom de consecratie. Maar er kwam meer. We 
gingen aan de slag met voorbereidingen voor woord- en 
communiediensten in onze kerk. Om de beurt deden we auditie bij 
pastoor Kroon. Zelf zat hij achter een pilaar in de kerk en sloeg ons 
gade. Na de dienst gaf hij ons zijn oordeel. Hij was heel kritisch, maar gaf 
ook complimenten. Hij nam ons mee een dagje uit naar Brugge, Gent en 
niet te vergeten de indrukwekkende passiespelen in Tegelen. Na het 
sterven van pastoor Kroon bleven we als groep doorgaan onder de 
bezielende leiding van Piet Martens. Helaas moesten we ook hem 
missen, maar nieuwe mensen met nieuwe talenten stonden op om onze 
groep weer te versterken. Inmiddels dus ook 20 jaar officieel. We 
verzorgen woord en communiediensten, speciale vieringen rondom 
Maria enzovoorts. De misdienaars worden door ons opgeleid en we 
houden een oogje in het zeil als ze op het altaar staan. Avondwakes 
werden ook altijd door de werkgroep verzorgd, echter de laatste jaren 
kiest men hier minder voor. Verder zijn we bij toerbeurt lector in alle 
vieringen die in onze kerk gehouden worden. We komen gemiddeld om 
de 2 maanden bij elkaar voor overleg, een stukje geestelijke inhoud voor 
onszelf en tenslotte een kopje koffie als toegift.  Ria Hoogesteger. 
 

Rommelmarkt Koenkelpot 
Vrijdag 13 april halen de 
leden van de Koenkelpot  
vanaf 18.30 uur uw 
spullen op, die u wenst 
mee te geven voor de 
rommelmarkt  
Op zaterdag 14 april in de 
Heerenstraat. Start 
verkoop: 13 uur. 

 
 
 

 
 
 



Jaargang 40 nummer 15 zaterdag 7 april  2012 

6 

 

Opbrengst Vastenactie: 
Leden van de Caritas werden op Witte 
Donderdag blij verrast met een cheque ter 
waarde van € 1645.- Dat was de opbrengst van 
de paasmarkt die de leerlingen van Don Bosco 
hielden en de inhoud van de spaarbusjes, die ze 
in het begin van de vastenactie hadden 
meegekregen. 
Een geweldig resultaat die iedereen, en zeker de stichting Cordaid, 
waarderen kan. 
Alle donateurs/leerlingen van Don Bosco hartelijk dank. 
De Caritascollecte op 24/25 maart tijdens de vieringen bracht   
€ 179,70 op en in de Vastentrommel zat tot 1 april: € 28,70 aan contanten 
+ 15 vastenzakjes.  Uw bijdrage is nog steeds welkom; ook al verdwijnt 
de vastentrommel achter uit onze kerk. 

 

 
Kerkbijdrage/ actie Kerkbalans 

Sommige mensen hebben een eigen opvatting over het vermogen van 
een kerk. Een groot gebouw, veel koper- en zilverwerk; daar moet (nog 
veel) geld zitten.. 

Wat velen vergeten, is, dat generaties lang diep 
gelovige mensen uit onze regio hebben meegeholpen 
aan de opbouw en instandhouding van onze parochie 
en ons kerkgebouw. 
Geldelijke bijdragen in de vorm van kerkbelasting 
kennen we  in Nederland niet (meer).  Verplichte 
bijdragen (bankenpacht) waren tot de jaren zeventig 
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van de vorige eeuw vanzelfsprekend. Vaste bijdragen, die parochianen 
jaarlijks afdroegen,  stelde de kerk in staat pastoor, liturgische diensten 
en de gebouwen te onderhouden.  
 
Velen voelen deze verplichting of verantwoording niet meer en gooien, 

als ze een kerkdienst bezoeken, een munt in de 
collecteschaal.  
 U begrijpt: van dat kleingeld kan een kerk niet 
voortbestaan. 
Daarom vragen we regelmatig een bijdrage; als u de 
kerk bezoekt, als u een dienst of viering in de kerk 
plannen wil of als u gebruik maakt van pastorale zorg. 
Wie eenmalig die dienstverlening vraagt, schrikt soms 
van de kosten, die een viering of dienst met zich 
meebrengen.  Wie echter langer stilstaat bij hetgeen er 

nodig is, om een respectvolle eucharistieviering mogelijk te maken, 
begrijpt dat voor een schaal kleingeld geen lamp kan blijven branden, of 
de verwarming  op 18 graden kan blijven staan…. 
In mei zullen we alle parochianen een overzicht sturen van kosten en 
baten over 2010; de cijfers van 2011 zijn nog niet vastgesteld en 
goedgekeurd. U zult zich niet hoeven te verbazen: we zitten diep in de 
rode cijfers….ook de kerk zit in de recessie en zonder uw bijdrage 
komen we niet uit dit dal. 
We blijven geloven in mensen die hart voor de kerk hebben en deze 
willen vasthouden.  
Alvast dank voor uw steun in het verleden, heden en hopelijk de 
toekomst. 
Pasen/paaswake 

De Paaswake wordt gehouden in de vooravond  of nacht van Stille 
Zaterdag op Pasen. Herdacht wordt dat Jezus in deze nacht opstaat. De 
paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest 
van de vreugde; om Jezus' verrijzenis. In sommige kerken brengen 
mensen de nacht biddend en wakend door. Aan het einde van de nacht 
wordt het Licht, als teken voor Christus, feestelijk binnengedragen en 
bejubeld. Dit staat symbool voor de opstanding. De viering is in de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Zaterdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Zaterdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verrijzenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Symbool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
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rooms-katholieke traditie een viering waarin een groot aantal symbolen 
met elkaar gecombineerd worden. 

 Duisternis, traditioneel is er aan het begin van de viering geen enkel 
licht in de kerkruimte aanwezig. Duisternis staat ook voor het 
ontbreken van ordening. 

 Licht, met name: nieuw licht. Het vuur voor de Paaskaars is net 
ontstoken. Zeker vóór de tijd van de lucifer en de aansteker was 
nieuw een duidelijk teken voor "iets nieuws beginnen". Licht 
brengt ordening in de chaos. Licht als symbool voor Christus: licht 
op de levensweg. 

 Verspreiden van licht: de gelovigen steken hun eigen kaars aan 
met het vuur van de paaskaars. Dit laatste kan direct of 
indirect, men geeft het licht aan elkaar door. Als symbool voor 
Christus ook: het geloof verspreiden, het evangelie, de Blijde 
Boodschap, verspreiden. 

 Wijding van het water 
o de Paaskaars wordt tot drie maal in het te wijden water 

gedoopt. 

De evangelielezing verhaalt over de nieuwe morgen en het lege 
graf: "Waarom zoek je levende onder de doden?" 

In sommige kerken wordt het doopwater gezegend en hernieuwen 
gelovigen de doopbeloften. Als er dopelingen zijn, worden deze 
gedoopt. Vervolgens wordt de Eucharistie gevierd. Symbool van de 
verrezen Heer is de paaskaars die van nu af haar licht zal doen 
schijnen. In de kaars zijn vijf wierookkorrels in kruisvorm gestoken; 
zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paaskaars
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(vuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aansteker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paaskaars
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelielezing&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doopbelofte&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doopsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paaskaars

