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Vastentijd en voorjaar… 
Aswoensdag betekent de 
start van veertig dagen 
versobering en eenvoud; 
voorbereiding op het ( in het 
verschiet liggende) paas-
feest: de Verrijzenis van de 
Heer. 
Pasen wordt vaak 
verbonden met lente, maar 
wie buiten kijkt of loopt, 
voelt nu al de warme 
voorjaarsstralen. 
In de kerk heeft het gewone  
liturgische groen plaats 
gemaakt voor paars; kleur 
van bezinning en 
boetedoening. 
Vroeger was het voorjaar 

ook de start van de grote schoonmaak! Toeval of niet: komende 
week starten de onderhoudswerkzaamheden in onze kerk: de 
pilaarvoeten krijgen een grondige opknapbeurt en de 
portaaldeuren een nieuwe verflaag. 
Dankzij uw geldelijke steun  - adoptieplan pilaren- kunnen we 
deze klussen laten uitvoeren.  
Zo krijgt de bijna 140 jarige kerk nu al een feestelijk tintje. We 
blijven ons inzetten om kerkinterieur in stand te houden! 
Dank voor uw medewerking en steun in deze. 
Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek 

  



Jaargang 42/nummer 10 : zaterdag 8 maart 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 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 9 maart: eerste zondag van de veertigdagentijd 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. 

Voordeckers  en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 
paars. 

Misintenties:   
 Mina Stokx-Capello * Stien Kroon * Adriaan Nagelkerke * 

ov.fam. Vermue-Priem * ov. ouders van ’t Westeinde-de 
Baar * Jeroen Vette en Jozina Rijk * Jrgt. Piet van de Waart 
* Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert. 

 
10.30 uur: eerste bijeenkomst voor communicanten en ouders 

in de Willibrorduszaal.  
 
woensdag 12 maart:  
19.30 uur: informatieavond inzake pastoraal team in r.k kerk te      
                                        Lewedorp. 
 
Zaterdag 15 maart: 

Lief en leed: 
Overleden:  
26 januari: Yvonne Coleta Aleida Siebels. 
02 februari: Dina Rijk-Raas. 
10 februari: Marian de Jonge. 
03 maart: Harrie Gerardus Groos, 63 jaar, woonachtig te 
Borssele; begrafenis op zaterdag 8 maart, na afscheid in 
rouwcentrum ’s-Gravenpolder. 
05 maart: Johanna Maria (Anna) Rijk; 92 jaar, woonachtig 
in Ter Weel Goes; begrafenis vindt plaats op 10 maart op 
ons kerkhof, na afscheid in rouwcentrum ’s-Gravenpolder. 
Extra collectes in maart: 
Vanaf woensdag 5 maart tot en met Witte Donderdag: 
Vastenaktie 2014  
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19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 
Hees en zang van het dameskoor. 

 Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. Leden 

Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * ov. ouders de Pundert-de Jonge en 
zoon Wim. 

 
zondag 16 maart: tweede zondag van de veertigdagentijd 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Ria Mangnus en samenzang. 
 Misintenties:  
 ov. ouders Frans Traas-Apolonia Moison en ov. fam.* Jrgt. 

Piet Traas en Henny Nette-Jasperse * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Marinus Boonman en 
Cornelia Vermue * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë 
en Cornelia Vermuë-van Stee * Matien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam. * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse * Cornelis Boonman-van Stee en Verdonk * 
Leen van Gessel * Jan Stokx en dochter Elly. 

 
Zaterdag 22 maart:  
19.00 uur: eucharistieviering / presentatie communicanten.  

Voorganger is pastor Fons van Hees en zang van 
Missicanto. Liturgische kleur: paars. 

  
 
 
Misintenties:  
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 Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * ov.fam. 
M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en Janna Rijk en 
ov.ouders * Cornelia Boonman-van ’t Westende * Jan 
Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve. 

 
Zondag 23 maart: derde zondag in de veertigdagentijd 
9.00 uur: viering van Woord en Communie, verzorgd door de 

liturgische werkgroep. Zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Adriaan Goense- Elena Ars en ov. fam. * Gretha Schrieks-

Rentmeester * Franciscus Stokx * de meest verlaten zielen 
* Magdalena Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue * Nicolaas 
Boonman en Elisabeth e Jonge * Johannes Vermue en 
Catharina Almekinders 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 11 maart 2014  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: maart: Ria Remijn,               
De Winterstraat 12 tel. 404386. 
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Vastenaktie: traditiegetrouw begint de vasten op Aswoensdag. 
Vanaf die datum, 5 
maart, zal achterin de 
kerk een 
vastentrommel 
worden geplaatst, 
waarin u geldelijke 
gaven kan storten. 
Alle baten gaan direct 
naar de 

bisschoppelijke vastenactie: Sierra Leone, een Afrikaans land, 
dat verscheurd door burgeroorlog weer de draad probeert op 
te pakken. 
 
Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. De 
wereld groeit als we delen. 
 
De Vastentijd loopt in 2014 van 5 maart en tot en met 19 april. 
Op zondag 20 april is het Pasen. 
 
In deze periode vragen wij uw steun voor de Vastenaktie. 
Tijdens de Vastenaktie gaat het om zelf iets laten, zodat er meer 
is voor een ander. Wat doet u  voor een ander? 
 
HET PROJECT 
Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in Sierra Leone. 
Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het 
Afrikaanse Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te 
verwerken en de samenleving weer op te bouwen. Daarbij 
krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny. 
Sinds het einde van de oorlog in 2002 is het land bezig aan een 
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moeizame en therapeutische periode van wederopbouw. De 
kinderen moeten opnieuw leren leven in een gezin en moeten 
weer naar school. De verwoeste infrastructuur moet steen voor 
steen, huis voor huis, weer opgebouwd worden. 
Met uw bijdrage worden de inwoners van Sierra Leone weer in 
staat gesteld een menswaardig bestaan op te bouwen. 
 
Meer informatie kunt u vinden op www.vastenaktie.nl . 
 
Uw bijdrage aan de Vastenaktie kunt u op verschillende 
manieren doneren, door: 

 Een envelopje met uw bijdrage deponeren in de 
actietrommel achter in de kerk; 

 Uw bijdrage over te maken op rekening 3460.25.656 tnv de 
Caritaskern ’s Heerenhoek; 

 Uw bijdrage over te maken op girorekening 5850 ten 
name van Vastenaktie in Den Haag. 

Namens de Caritas hartelijk dank voor uw steun 

 

http://www.vastenaktie.nl/
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De veertigdagentijd 
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag, dit jaar is 
dat woensdag 5 maart, en duurt tot de Paasnacht, de 
nacht van zaterdag 19 op zondag 20 april. Het is de 
liturgische tijd die voorbereidt op het hoogfeest van 
Pasen.  

Voor de christenen betekent het een tijd van inkeer en 
herbronning: een terugkeer naar de bron, naar het zuivere leven 
zoals het evangelie het de volgelingen van Jezus voorhoudt. De 
tijd bij uitstek ook om zich vrij te maken van 'onwaarden' als 
hebzucht, eerzucht en heerszucht; om de ballast los te laten die 
zich in het dagelijkse leven opdringt; om, meer dan anders, tijd 
te maken voor inkeer en bezinning (bidden), soberheid (vasten) 
en daadwerkelijke solidariteit (aalmoezen geven). 
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Veertigdagentijd 
Op Aswoensdag start de veertigdagentijd. Het is de 
voorbereidingstijd op het hoogfeest van Pasen waarin voor de 
christen vasten, gebed en broederlijk delen centraal staan. 
Sinds 1967 gelden in de rooms-katholieke Kerk nog twee 
verplichte vastendagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag. Voor 
christenen betekent vasten zowel zich iets ontzeggen als iets 
'meer' doen dan gewoonlijk. 
Dat de 'vastentijd' 40 dagen telt, is geen toeval. Veertig is in de 
Bijbel immers een belangrijk symbolisch getal. 
De veertigdagentijd telt feitelijk 46 dagen, alleen zijn de 6 
zondagen géén vastendagen. 

 

  


