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Zondag 9 oktober: 28e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul 

Verbeek en zang van het herenkoor. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon *  Lucija Timmerman-Stambulac * Piet de Jonge 

* Bas Remijn * Cornelis de Jonge * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * ov. ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse * Johannes Smits en ov. fam. * ov. fam. 
Vermue-Priem * Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en 
ov. fam. * Jaap Vermue * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de 
Winter * Jan Stoop en ov. fam. * Piet Verbart * Lauran de 
Winter ov. grootouders en fam. * Geerardus Nagelkerke en 
Margaretha Nagelkerke-Ars. 

! 12.00/14.00  Hansweert in het dorpshuis “Kaj Munck”een  veiling van 

een bonte verzameling van voorwerpen o.a. religieuze voorwerpen en 
bijzondere huisraad uit pastorieën.  Om 12.00 uur gaan de deuren open 
om 14.00 uur begint de veiling. Veilingmeester Paul Verbeek hoopt u 
daar te mogen ontmoeten. 

Extra collectes in oktober: 
9 oktober: Caritascollecte  zie verderop info in dit blad. 

22 oktober: Hope for Life 
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zaterdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor  Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter 

Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Jrgt. 
Johannes van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * 
ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de Jonge * fam. 
Vette-Boonman * Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo 
en Corrie * Marinus van Stee en Johanna Almekinders * 
Johannes Vermue en Catharina Almekinders * ov. ouders 
Paree-Martens, Jan en Toos * Piet de Vos en ov. fam. 

 

Zondag 16 oktober: 29e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van Con Amore. 
 Misintenties:  
 Catharina Paree * Gerrit Capello * Adriaan Rijk-Dymphna 

Lodiers en zoon Rinus * Jan Boonman-Adriana Remijn en 
ov. fam. * Cornelia Rijk * Stien Kroon * Frans Courtin en 
Johanna Pieters * ov. Leden van de K.V.O. * Cornelis 
Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Gerrit Verbart en 
Anna Uitterhoeve * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en 
ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk. 

 
Zaterdag 22 oktober:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het gemengd koor Missicanto. 
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 Misintenties:  
 ov.ouders Willem van ’t Westeinde en Paulina de Baar * 

Daan Boonman en ov. fam. * Jobina Vette en ov. fam. * 
Betje , Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Jrgt. Catharina 
Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * Laurus 
Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge, zoon Joop en 
schoondochters Catrien en Agnes * Aalbrecht van den 
Dries-Jobina de Jonge en ov. fam. * Jan Paree * Jrgt. Piet 
Faes en zoon Tonnie * ov. ouders Marinus Ars-Cornelia 
Geus, zonen en schoondochter * ov. ouders Marinus van 
Gessel-Serafina Mattens, dochters en schoonzonen * Maria 
Mattens en Leonardus Mattens. 

 
 

 
 
Opgave  misintenties: U kunt deze tot dinsdag 11 oktober  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. 

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  
voor oktober: mevr. Saar de Jonge- van Eijkeren,  

Kuijpersdijk 12 . tel. 351393  
 
Caritas-collecte:  

De extra-collecte van dit weekend is bestemd voor de Caritas en wordt 
gebruikt voor “de noden in eigen parochie” . De Caritas houdt zich bezig 
met diaconie. De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar 
opstellen of  hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. 
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Dat in de loop van de tijd de aard van de ondersteuning die door de 
Caritas wordt geboden, is gewijzigd, hoeft geen betoog. De 
kerngedachte om mensen te helpen blijft echter overeind. 
Om deze taken te kunnen blijven uitvoeren is uw gave belangrijk.  
Uw bijdrage, in woord en daad, is voor ons van grote betekenis en 
draagt er toe bij dat wij een gebaar kunnen maken richting hen die dit zo 
nodig hebben. 

Een enkel woord doet wond’ren 
Meer dan men zelf soms weet 

Een daad in drift bedreven  
Geeft licht aan anders leed 
Een enkel woord van liefde 

Stort hoop weer in het gemoed 
Voor wie de wereld nacht was  

Doet slechts een handdruk goed 
Zie niet op heldendaden 

Maar toon waar je ook gaat 
Je medemens te helpen 

Door woord, door steun, door daad. 
 

Namens de Caritas 's-Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave. 

Parochie ’s-Heerenhoek; heden-verleden- toekomst ? deel 3 
Het aantal ingeschreven parochianen mag dan wel rond de 1650 liggen, 
maar daarbij zijn enkel gezinsleden boven de 18 jaar meegeteld. Zo’n 
700 gezinnen binnen ons parochieel gebied (Borssele, ’s-Heerenhoek en 
Nieuwdorp) voelen zich  echt betrokken en willen maandelijks het 
parochieblad ‘Parochienieuws’ ontvangen.  Ruim 40 % van de 
aangesloten leden maakt regelmatig (jaarlijks tot tweejaarlijks) hun 

kerkbijdrage over.  
Gemiddeld 148 personen bezochten in 2010 een dienst of viering 
(exclusief uitvaarten, bruiloften en hoogfeestdagen). Ten opzichte van 
2009 is dat een lichte achteruitgang met gemiddeld 9 personen. In 2011 
zien we voorlopig een stabiel cijfer van rond de 147 personen. 


