Jaargang 42/nummer 36 : zondag 7 september 2014

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

In een ideale wereld valt niemand buiten de boot. Er zijn altijd mensen
die zich bekommeren om een ander.
In een ideale wereld tel je ook mee als je niet meer honderd procent
kunt of mag functioneren.
In een ideale wereld krijg je een tweede kans of een derde of nog meer.
Maar de wereld is niet ideaal zoals we weten. Niet allen veraf, maar ook
dichtbij zijn er mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te
kunnen knopen.
De afgelopen week heeft de Caritas in eigen parochiekern, door snel
(achter de schermen en in alle discretie) te schakelen met instanties en
vertrouwenspersonen hulp kunnen bieden, waardoor belangrijke tijd is
gewonnen om aan een stabiele oplossing te kunnen werken.
Nee, de wereld is niet ideaal zoals we weten. Wel kunnen we ons
steentje bijdragen om de wereld, dichtbij en veraf een beetje beter te
maken en onze mede parochianen die het nodig hebben te helpen.
Caritas ondersteunt activiteiten die armen wijd open zetten voor
mensen in een buitengesloten positie.
De Caritascollecte in dit weekeinde is daarom volledig bestemd voor de
noden in onze eigen parochiekern. Wij vragen met klem om uw gulle
gave! Namens de Caritas hartelijk dank.
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Collecterooster:
31 augustus: speciale collecte vanwege 140 jaar kerkgebouw. Opbrengst
was € 113,20. Dank voor deze extra bijdrage.
07 september: Caritascollecte voor eigen parochiekern.
21 september: Vredesweek/Pax Christi/IKV-collecte
27/28 september: Caritas- kerstactie.

Lief en leed:
Overleden:
27 juli: Lou Verdonk
03 augustus: Franciscus Marinus Martens.
14 augustus: Eduard Bordui
18 augustus: Willem Boonman
20 augustus: Sjaak van Eijkeren.

Zondag 7 september: 23e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Van Hees en zang
van het dameskoor. Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel
Paree * Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Kees Geus en
ov. fam. * Cornelis de Winter * Jozina van ’t Westeinde * lev. Leden
Gedurige Aanbidding * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An
Balleur * Jaap Vermue * Jrgt. Jacobus Vermue en dochter Leny *
Kees de Jonge * Jrgt. Zuster Lydia Verdonk ov.
ouders en kinderen Verdonk.
Na afloop: koffiehoek achterin de kerk.

maandag 8 september: Maria Geboorte
geen viering in onze kerk.
20 uur: vergadering parochiebestuur Pater Damiaan te
Goes.
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Zaterdag 13 september: Open Monumentendag
13.00 – 17.00 uur: kerkgebouw open voor bezichtiging.
Kaartverkoop t.b.v. de kerk door dames van de
Kerksnuffel. Tevens mogelijkheid om parochieboek
‘de parel van ’s-Heerenhoek’ aan te schaffen.

Zondag 14 september: Kruisverheffing/
24e zondag door het jaar
9.00 uur: viering met zang van het herenkoor.
Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny * Marian
de Jonge –de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn
en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en
fam. * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Jrgt.
Tilly Vermue-Joossen * Martien van Eijkeren-Maria
Remijn en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * fam. Hubrecht
Vermue-de Winter * Laurentius Rijk en Maria Menheere *
Laurentius de Vos * Jan Werri en ov. fam. * Jrgt. Kees van den
Dries * Leen van Gessel
13.00 – 17.00 uur: Open Monumentendag: kerk open voor bezichtiging.
Kaartverkoop door de dames van de Kerksnuffel.

Maandag 15 september:
Onze Lieve Vrouw van Smarten
Geen viering in onze kerk.
Zie informatie verderop in dit blad
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Op dinsdag 16 september a.s. wordt er een lezing gehouden in het
kader van het ouderenpastoraat. De lezing zal worden gehouden in ’sHeerenhoek. Spreker is Arthur Polspoel. Hij zal spreken over ‘rouw
van ouderen om het verlies van hun partner’. Informatie over deze
lezing vindt u achterin de kerk, U kunt een infoblaadje meenemen.

Donderdag 18 september
09.00 uur: schoolviering Don Bosco/ opening schooljaar 20142015 met voorganger Jeanine Heezemans. Viering is voor
iedereen toegankelijk.

Zondag 21 september: 25e zondag door het jaar
9.00 uur: viering van Woord en Communie met pastoraal werkster
Jeanine Heezemans en samenzang.
Misintenties:
Mina Stokx-Capello * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den
Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Gretha SchrieksRentmeester * Cornelis de Winter * Cornelia Rijk * Pieter Vermue Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jeroen Vette en Jozina Rijk *
Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * Nicolaas Boonman en
Elisabeth de Jonge * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina
Almekinders.

Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 9 september 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.
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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: Ria Knuit, Merietestraat 20/ tel. 351783.

Noveenkaarsen: te koop ten bate van het 140 jarig bestaan van onze
kerk; kosten € 5.- ; te koop achterin de kerk.

Pastor Tom Brooijmans
Begin deze week kregen we het bericht door,
dat Tom Brooijmans was getroffen door een
herseninfarct. Gelukkig was hij zelf nog
voldoende bij machte om maatregelen te
treffen en een snelle opname in het ziekenhuis
te Goes te laten regelen.
Pastor Brooijmans is aan de beterende hand,
maar moet voorlopig rust houden. Alle diensten
en taken die hij tot nu toe vervulde worden tot
latere datum uitgesteld. Wij hopen op een
volledig herstel en zullen u op de hoogte houden.

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl bankrek. NL65RABO0128596538

Jaargang 42/nummer 36 : zondag 7 september 2014

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest in
de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk, dat jaarlijks wordt gevierd
op 8 september. De Orthodoxie viert Maria' s geboorte met een
aparte liturgie, in de Katholieke Kerk geldt het als feest en wordt
gevierd zonder octaaf.

Oekraïens icoon van Maria's geboorte (rond 1675)

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De
eerste bronnen die de viering van Maria' s geboorte bevestigen, dateren
uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in
Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria 's
moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan
Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was
in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen
(hoogoctaaf) geworden. Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het
feest behouden bleef.
De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van
deze datum werd later de viering van Maria-OnbevlekteOntvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).
Maria-Geboorte is tevens het patroonfeest van het bisdom Hasselt.
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Maria van zeven smarten
Op Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 september, de dag na
het feest van de Kruisverheffing) gedenkt de Katholieke Kerk de zeven
smarten van Maria:
1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus,
Lukas 2:25-35
2. De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14
3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51
4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
5. Maria staat onder Jezus' kruis (zie Stabat Mater), Johannes 19:2527
6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname (zie piëta)
7. Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas
23:50-56, Johannes 19:38-42
Deze gedenkdag heeft een eigen sequentie, het Stabat Mater.
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten wordt in Nederland bijzonder vereerd
in Hoorn, Oud-Zevenaar, Roosendaal (kapel), Bergharen en onder de
titel Besloten Tuin in Warfhuizen. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten is
de patrones van Slowakije, de staat Mississippi en Mola di Bari in Italië.
In de iconografie wordt Onze-LieveVrouw van zeven Smarten
afgebeeld als een vrouw van wie het
hart doorstoken is met zeven
zwaarden. In Vlaanderen is ze ook
bekend als Onze-Lieve-Vrouw van
Zeven Weeën; in Spanje als María
Santísima Dolorosa; in Portugal als
Nossa Senhora das Dores.
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Met het thema Op reis verbreedt de Open Monumentendag in
2014 horizonten. Op reis laat mensen op 13 en 14 september reizen, over
land, over water en door de lucht.
Open Monumentendag 2014 gaat terug in de tijd en vertelt de verhalen
van de monumenten; onze getuigen van het verleden. Met reizen,
vervoer en transport verhaalt de Open Monumentendag over de
dynamiek die daarmee gepaard gaat, de invloed die reizen en vervoer
hebben gehad en nog steeds hebben op het aanzien van Nederland, de
inrichting van het land en de steden, de manier van leven en het
forenzen – zoals we dat in Nederland vandaag de dag doen. Want het
gaat niet alleen over toen; de verhalen van toen verklaren het aanzien
van nu en inspireren ons voor de toekomst.
Op reis gaat over middelen van vervoer, over mobiel erfgoed, over
wegen, sporen en kanalen, over de gebouwde monumenten die daarbij
horen, over plaatsen van aankomst en vertrek, over pleisterplaatsen,
over werkplaatsen, remises, koetshuizen, werven en natuurlijk veel
meer. Want elke gemeente zal zijn eigen draai aan het thema geven en
overal in Nederland zal dat in het weekend van 13 en 14 september 2014
verrassende openstellingen en activiteiten opleveren.
2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed, mede de aanleiding
voor de Stichting Open Monumentendag om dit jaar voor het thema Op
reis te kiezen.
Onze H. Willibrorduskerk is beide dagen als rijksmonument te
bezichtigen tussen 13.00 – 17.00 uur. Bezoekers ontvangen een reiskaart
waarop de weg van de wieg naar het graf in beelden en tekst wordt
aangeduid.
Op beide dagen is het historisch boekwerk ‘de parel van ’s-Heerenhoek’
te koop en zullen dames van de Kerksnuffel hun wenskaarten
aanbieden. Opbrengsten komen volledig ten goede aan het
verjaardagscadeau van onze kerk; Willibrordzondag 9 november a.s.
Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl bankrek. NL65RABO0128596538

