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Zondag 11 december: 3e zondag van de Advent  
‘Gaudete’ 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger deken/pastoor 

Paul Verbeek en zang van het herenkoor. 
  Liturgische kleur: paars/roze 
 Thema: … om te genezen allen wier hart gebroken is. 
  

Overleden: 
27 november: Kees Jongman 
1 december: Adrie Paree 
 
 
Extra collectes in december 2011: 
11-17-18 december:  Adventsactie (bisdom Breda)* 
24/25 december:  onderhoud kerk en inventaris** 
    

*Collecte op het einde van de viering via speciale collectebus 

** collecte tijdens de viering 

 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
mailto:rksheerenhoek@zeelandnet.nl


Jaargang 39 nummer 50 zondag 11 december  2011 

Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Lucija Timmerman-

Stambulac * Bas Remijn * Jan Boonman-Adriana Remijn en 
ov. fam. * ov.ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. 
kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Johannes Smits en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * 
Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Marinus Nijsten-Josina 
Rijk en ov. kinderen * Lourentius Oosthoek en ov. fam. 
Oosthoek-de Jonge * Pau Polfliet * 
Willem Witkam en fam. 

 
maandag 12 december:   
20.00 uur: parochievergadering met 

afvaardiging IPV-bestuur over de 
levensvatbaarheid van onze 
toekomstige parochiekern. 

 
dinsdag 13 december:  
20.00 – 21.30 uur oefenconcert Madrigaalkoor in onze kerk; vrije 

inloop. 
 
Vrijdag 16 december:  
20 uur: kerstsamenzang van Bevelands Kerstkoor in onze kerk. 
 
Zaterdag 17 december:  zaterdag in de derde week van de 

Advent. 
19.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor. 
  
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dwotd.nl/web-log/photos/uncategorized/2008/12/10/vergadering.jpg&imgrefurl=http://www.dwotd.nl/2008/12/527-vergadering.html&h=346&w=347&sz=88&tbnid=KNaCPjl5L3297M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=vergadering&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=vergadering&docid=yeIkGltMqYceMM&hl=nl&sa=X&ei=dSLaTojLG42eOvn_mLEO&sqi=2&ved=0CFcQ9QEwAQ&dur=1250
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 Misintenties:  
 Pieter Boonman  * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * 

ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries, ov. 
ouders en zussen Jo en Corrie. 

 
Zondag 18 december: vierde zondag in de Advent:  
9.00 uur: eucharistieviering met 

voorganger pastor Harrie 
Buijssen en samenzang.  

 Liturgische kleur: paars 
 Misintenties:  
 Piet de Jonge *  Stien Kroon 

* Adrianus Franciscus Franse 
en Wilhelmina Franse-Franse 
* Cornelia Rijk * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam. * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en 
ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Jeroen 
Vette en Josina Rijk * Kees van den Dries. 

Woensdag 21 december:  
13.00 uur: eucharistieviering  met voorganger deken/pastoor 

Paul Verbeek; organisatie: Katholieke Bond van Ouderen 
   Ter nagedachtenis overleden leden K.B.O./Soos en de 

levende leden. 
Donderdag 22 december:  
18.00 uur: viering ZLTO in de Jeugdhoeve met pastoraal 

werkster Jeanine Heezemans. 
18.30 uur: schoolviering Don Boscoschool in onze kerk met 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Vrijdag 23 december:  
10.30 uur: eucharistieviering Theresiahof met voorganger pater 

Paul en zang van het dameskoor. 
 
Zaterdag 24 december: kerstavond 
23.00 uur: nachtmis/eucharistieviering met voorganger pater 

Paul en zang van Missicanto. 
 Liturgische kleur: wit. 
 Misintenties:  
 Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Joke 

Capello * Catharina Paree * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers 
en zoon Rinus * Daan Boonman en ov. fam * Adriaan 
Westdorp,kleinzoon Roel ov. ouders en broer Joost * Piet 
en Gré Vreeke-Westdorp * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. fam. * ov. ouders 
Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. ouders * 
Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * Han 
van den Dries * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-v.d. 
Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * ov. ouders A.de Jonge en 
M.de Jonge-de Jonge * ov. ouders J.Janse en M. Janse-van 
’t Westeinde. 

 
Zondag 25 december: Kerstmis, Jezus’geboorte  
10.00 uur: gezinsviering/viering van woord en communie met 

voorganger pastoraal werkster Jeanine Heezemans en 
zang van kinderkoor ‘Esperanto’. 

 Misintenties:  
 Adrianus Franciscus Franse-Wilhelmina Franse-Franse en ov. 

fam. * Stien Kroon *  Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * 
Joke Capello * Laurentius Ars en Adriana Ars-Joosen * Jrgt. 
Maria van Eijkeren-Remijn en ov. fam. * Gerrit Capello * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-
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Elena Ars en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Gerardus Moison en Jacomina Raas * Bastiaan 
de Jonge en Catharina Rijk * Betje,Pieter en Janna Rijk en 
ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * Jrgt. Adriaan de Jonge, 
Jobina de Jonge-Rijk en dochter Jo * de meest verlaten 
zielen * ov. fam. Martens-Buteijn * ov. Leden van de V.O.K. 
* Tilly Vermue-Joossen * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Bas en An Balleur * Magdalena de Jonge * Henricus van den 
Bulck en ov. fam. * Conny Limonard * Jaap Vermue * ov. 
fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jan Schrieks en Rienus * 
Fridus Tempelaars en ov. fam. * Laurentius Rijk-Cornelia 
Rijk-Vermuë en ov. fam. * Willem de Jonge-Lena de Jonge-
de Winter en ov. fam. * Lourentius Oosthoek en ov. fam. 
Oosthoek-de Jonge * Pau en Julia Polfliet-Viskens * Lauran 
de Winter en ov. fam. * Jan Schrieks en Bets Westdorp * 
Leny de Winter-Vermuë. 

 
 
 
Opgave  misintenties:  
 U kunt deze tot dinsdag 11 december  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.  

         Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, 
zet dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 

 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al langere tijd 

in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is?  
  december:  Marlies Westdorp,  Kapelaan Koningstraat 11, tel. 
352387. 
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Kerkbijdrage 2011: Velen hebben de tijd al gevonden om in de 
periode mei- november hun jaarlijkse kerkbijdrage over te 
maken.  Wellicht hoort u bij deze groep, die onze kerk financieel 
gezond houdt. Mocht u nog geen tijd gevonden hebben?  Wij 
rekenen op uw steun. Raborekening 1285.96.538 
parochiebestuur of ING: 286578. Mocht u een kwitantie wensen, 
of enkel via een acceptgiro willen betalen? Geef dat astublieft 
aan en wij zorgen ervoor. 
 
KERSTCONCERT IN ’S-HEERENHOEK  
Op dinsdag 13 december vindt in de Willibrorduskerk te ’s-
Heerenhoek om 20 uur een kerstconcert plaats, waarbij de 
Zeeuwse Muziekschool een muzikaal drieluik presenteert: 
Het Madrigaalkoor zingt onder leiding van Anton de Kort 
bekende en minder bekende kerstliederen uit Frankrijk, 
Duitsland, Engeland en Nederland. Merendeels zijn het 
arrangementen van volksliederen en Christmas Carols, 
waaronder werk van Willcocks, Wood en Toebosch. Daarnaast 
staan composities op het programma van o.a. Hassler en 
Praetorius. 
Het tweede luik is een instrumentale bijdrage door het 
klarinetensemble “Klezz” uit Zierikzee, dat onder leiding staat 
van Hans Hest. Dit ensemble zal werk ten gehore brengen van 
o.a. Händel, Piazolla en Satie. 
Tenslotte is er ook aandacht voor enkele solistische bijdragen. 
Organist Jos Vogel bespeelt het fraaie orgel van de kerk in 
kerstcomposities van Andriessen en Dubois. Hij zal ook enkele 
koorbegeleidingen en samenzang voor zijn rekening nemen en 
bas Peter Wondergem begeleiden in een kerstlied van Cornelius. 
De toegang tot het concert is geheel gratis. Wel kan men 
vrijwillig een bijdrage schenken voor een goed doel. 
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Eucharistieviering Theresiahof 
Op 23 december a.s. om 10.30 uur wordt er voor het eerst een 
eucharistieviering gehouden in Theresiahof, Deken Tomaslaan. 
Het is bekend, dat bij het ouder worden, er soms heel veel 
wegvalt, wat dierbaar was. 
Voor velen onder u, hoorde daar ook een kerkgang bij. Voor 
sommigen is dit om een aantal redenen niet meer mogelijk. 
Vooral tijdens de hoogfeestdagen, zoals Kerstmis, wordt dit als 
gemis ervaren. Daarom, speciaal voor deze doelgroep een 
viering in dit centrum. Pater Paul zal voorganger zijn en het St. 
Ceaciliakoor zal – onder leiding van Jolanda Nagelkerke- de 
gezangen verzorgen. 
Na afloop wordt er koffie gedronken. Wij hopen op een goede 
viering, waarin iedereen die zich verbonden voelt met zijn 
medemens, van harte welkom is. 
Werkgroep liturgie H. Willibrordusparochie 
 
Collecteren  
In elke viering of 
dienst wordt 
gecollecteerd voor 
kerk en parochie. 
Deze opbrengsten 
worden in principe niet opgenomen in de lijst van opbrengsten 
collectegelden, omdat we  deze all-in collecte wekelijks houden. 
Enkel speciale inzamelingen, voor een apart doel, worden 
vermeld, omdat we deze opbrengsten moeten doorstorten naar 
het goede doel. 
In de komende periode vinden wekelijks meer collectes plaats 
en dat zorgt voor verwarring.  
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 De eerste collecte  is ALTIJD voor de eigen kerk/parochie en 
hierin zitten de afdrachten aan regio en bisdom verwerkt. 

 De tweede, speciale collecte wordt ALTIJD toegelicht met 
een omschrijving in dit blad en een mondelinge toelichting 
tijdens de dienst/viering. Op het collectemandje staat het 
woord ‘extra’. 

 Alle collectes worden geteld door de dames Mary de Jonge 
en Nel de Winter-Roks. Via telstaten wordt de opbrengst 
per doel vastgelegd en verantwoord. 

 In het jaarlijks overzicht (januari 2012) zullen we meer 
achtergrondinformatie geven over aantal 
kerkgangers/aantal vieringen en gemiddelde opbrengst all-
in collectes 2011. 

 Overige vieringen en activiteiten 
- Op 26 december is de kerk opengesteld tussen 13-17 uur 

om de kerststal te bezoeken. Als gastheer biedt de kerk 
alle bezoekers een glaasje glühwein of chocolademelk 
aan.    

- Parochienieuws verschijnt a.s. donderdag 8 december; 
hierin staan alle vieringen 
voor de komende periode 
opgenomen.  

- Op 31 december is onze 
jaarlijkse 
oudejaarsviering om 19 
uur. Fanfare Sint Caecilia 
en Missicanto verzorgen 
de muzikale 
ondersteuning; we hopen op veel belangstellenden die 
samen met ons 2011 ‘uitzingen’. 

- 1 januari/Nieuwjaarsdag: geen viering in onze kerk!  


