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 presentatie parochieboek  
op zaterdag 9 november jl. 
was de presentatie van het 
boek over de geschiedenis 
van onze voormalige parochie 
H. Willibrordus. 
Ruim 250 belangstellenden 
waren aanwezig toen het 
boek gepresenteerd werd. 
Ruim 180 bladzijden 
leesplezier en ruim voorzien 
van foto-materiaal voor een 
prijs van bijna € 30.- 
De komende zondagen is er 
volop gelegenheid om het 
boek nog aan te schaffen; 
zeker met de feestdagen in 
het verschiet. 
Een unieke kans om nog een 
terug te lezen wat onze parochie in de afgelopen twee eeuwen 
heeft meegemaakt. 
Op zondag 10 november zijn beide auteurs aanwezig, maar de 
daarop volgende zondagen zullen leden van de 
parochiekerncommissie aanwezig zijn om het boek aan te 
bieden. 
Reserveren is mogelijk via het mailadres: 
info@rksheerenhoek.nl. 
 
Tot 1 januari is er na elke zondag gelegenheid om het boek aan 
te kopen na de  viering van 9.00 uur. 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
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Zondag 10 november: 32e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor.  
 Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
 Cornelia C. Traas-Westerweele  *  Stien Kroon * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam. * Maria en Johanna Martens en 
fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * fam. Martens-
Buteijn * ov. fam. Vermue-Priem * Adrie van den Dries en 
ov. fam. * Johannes smits en ov. fam. * Fridus Tempelaars 
en ov. fam. 

 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
09 oktober: Aalbrecht van den Dries. 
13 oktober: Chris Hoondert 
17 oktober: Margaretha Geertruida Schrieks- Rentmeester. 
03 november: Petronella Johanna Maria Paree, 81 jaar, 
woonachtig Theresiahof; haar uitvaartdienst was op 
zaterdag 9 november, waarna graflegging op ons kerkhof. 
 
Collectes in november: 
16/17 november: Caritascollecte 
24 november: collecte voor de Cecilia koren 
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Zaterdag 16 november 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor.  
 Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. 

ouders en zussen Jo en Corrie * Jan en Rienus Schrieks * ter 
herinnering aan Rinus Rijk * Cornelia Boonman-van ’t 
westende * Catharina Boonman * ov. fam. M. Boonman-
Jasperse .  

 
zondag 17 november: 33e zondag door het jaar. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en samenzang. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * Cornelia Rijk 

* Laurentius Priem en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen * 
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Marinus Rijk en 
Tonny Rijk * Anthonia Remijn en ov. fam. * Willem remijn-
Clasina Rijk en Jobina Almekinders. 

 
Zaterdag 23 november 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van Missicanto. 
 Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 

en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Jan van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. 
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Zondag 24 november: Christus Koning 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. 

 Misintenties:  
 Jrgt. Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Stien Kroon * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter 
* Jan en Leune van ’t Westende e ov. fam. * Jacobus de 
Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel,zoon Sjaak en ov. 
fam. * Krijn de Jonge * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge. 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 12 november 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 
de betrokkene. 

Contactpersoon voor november: 
Ria Knuit-v.d. Molen, tel. 35 1783. 


