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Pracht en macht of pracht en praal… 
Als ‘buutendiekers’ over ’s-
Heerenhoek praten, komt al snel het 
woord ‘groôs’ ter sprake. Volgens 
sommigen zijn wij trots en houden we 
‘van uitpakken’…. 
Toegegeven: de kerk van ons dorp is 
bepaald niet klein uitgevallen, maar 
we zijn er trots op dat we dit stukje 
geschiedenis nog mogen koesteren. 
Komend weekend zetten we deur 
wagenwijd open, voor iedereen die 
ons erfgoed wil aanschouwen: Open 

Monumentendagen 14-15 september van 13-17 uur. Gratis 
entree. De dames van de kerksnuffel zijn beide dagen aanwezig 
met een verkoophoekje, waar wenskaarten kunnen worden 
gekocht. Ook is er aandacht voor het boekwerk over onze kerk 
dat op zaterdag 9 november uitkomt. Inschrijven kan vanaf nu! 
 

De dames van de bloemengroep vragen dit 
weekend aandacht voor hun zorg inzake 
bloemversiering. Geen pracht en praal, 
maar op gepaste wijze worden versieringen 
aangebracht, die passen bij de vieringen en 
diensten in onze kerk. 
Elke bijdrage voor wat extra’s wordt 
bijzonder gewaardeerd. 
De opbrengst van de tweede 
collecteschalen komt volledig ten goede 

aan hun werkgroep. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=bloemen+houden+van+mensen+reclame&source=images&cd=&cad=rja&docid=bXsAvAiNXmw6JM&tbnid=XD7npHev-hI3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fadviz.nl%2Fnl%2Fwiki%2FBloemen-houden-van-mensen%2F&ei=ZQMrUsW6B6qH0AWdyoHIDw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHyYgM6lSszeMqoSKkoKS1auMgPPg&ust=1378636993767301
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=open%20monumentendag%202013&source=images&cd=&cad=rja&docid=86pTF_zc_KehxM&tbnid=Pwd0kh2sw02UdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.raadvankerkendelft.nl%2Fopen-monumentendag-2013%2F&ei=pAMrUtFb6cDRBcexgMAP&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGZsb_5Cyl_IFjpW7xNUWdTnnvjeg&ust=1378637088763398
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Zaterdag 7 september:  
19.00 uur:  installatieviering pastoor Fons van Hees te Goes 
 
Zondag 8 september: Maria geboorte/ 23e zondag door het jaar. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Voordeckers en zang van het herenkoor.  
 Liturgische kleur: groen. 
 Thema: ‘wie leerling van Jezus wordt, krijgt een grote 

verantwoordelijkheid. Maar ook veel liefde, om dit te dragen 
en uit te dragen. 

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * ov. fam. 

Vermue-Priem * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Jaap 
Vermue * Lauran de Winter en ov. fam. * Laurentius Rijk en 
Maria Menheere * Adriaan Hoondert * ouders van ’t 
Westeinde-de Jonge kinderen en kleinkinderen *  

 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
27 augustus: Jacobus Marinus Raas. 
 
rectificatie 

30 augustus: Franciscus Stokx, 87 jaar,  echtgenoot van 
Maria Johanna Stokx-Bal, woonachtig Huis ter Heide 
 
Collectes in september: 
08 september: collecte bloemversiering 
15 september: Vredesweek-collecte 
28/29 september: Caritas-collecte 
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Zaterdag 14 september: Kruisverheffing  
Open Monumentendag 
13.00 – 17.00 uur: kerk voor bezichtiging open. 
19.00 uur: viering van woord en communie met 

voorganger pastoraal werker Wiel Hacking en 
zang van het dameskoor. 

 Misintenties:  
 Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * ov. 

Leden Gedurige Aanbidding * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * 
Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge. 

 
 Zondag 15 september: 24e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en samenzang/orgelspel door Wolfgang Nijholt. 
 Liturgische kleur: groen 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. Tilly Vermue-
Joossen * Gerrit Verbart en Anna Uitterhoeve * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Kees Ars * Jrgt. Kees van den Dries * 
Jan Werri en ov. fam. 

13.00 – 17.00 uur: Open Monumentendag 
 
Zaterdag 21 september: H. Matteus  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Missicanto. 
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Misintenties:  
 Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * 

Marinus Rijk en Tonny Rijk * Jeroen Vette en Jozina Rijk * 
Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge, zoon Joop 
en schoondochters Catrien en Agnes * Jan en Rienus 
Schrieks * Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison. 

 
Zondag 22 september: 25e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met pastor Voordeckers en zang 

van het dameskoor. 
Misintenties: 
 Stien Kroon * Wim Boonman * Jrgt. Cornelia Vermuë- van 

Stee * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina 
Almekinders * Marinus van Stee en Johanna Almekinders * 
Johannes Vermue en Catharina Almekinders * Jan Stokx en 
dochter Elly. 

Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 10 september 2013  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. 
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:september: Annelies van 
Craenenbroeck, Burgemeester Van Horsighstraat 18 tel. 
351364.  


