
Jaargang 41/nummer 41: zaterdag 12 oktober 2013 

 Parochiekern Heilige Willibrordus ’s-Heerenhoek   

 Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl bankrekening: 1285.96.538 

1 

 

 
eerste viering pastoor 
Fons van Hees in onze 
parochiekern 
 
op zaterdag 26 
oktober zal onze 
nieuwe pastoor Fons 
van Hees voor het 
eerst voorgaan in de 
eucharistieviering in 
onze kerk. 
Uiteraard is er na 
afloop gelegenheid 
met hem kennis te 
maken. De viering 
wordt opgeluisterd 
door Missicanto. 
 
Het toeval wil dat er 
diezelfde avond een 

toneelavond is in ‘de Jeugdhoeve’ en dat daardoor minder 
parochianen de viering kunnen bezoeken. 
Jammer, maar we kunnen deze introductie niet meer verzetten. 
Hopelijk is er voor u dan een volgende kans in een van de 
opeenvolgende vieringen, die er zeker met hem zullen zijn. 
Die avond zal het reliek van pater Damiaan ook in onze kerk 
aanwezig zijn.    
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Zondag 13 oktober: 28e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 
groen. Thema: vergeet niet om je God te danken!  

Misintenties:  
 Matthijs de Jonge en Maria Janssens * Cornelia C. Traas-

Westerweele * 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 * ov.fam. Hubrecht 
Smits en Magdalena de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * 
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * ov. ouders Simon Boonman-

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
27 augustus: Jacobus Marinus Raas. 
30 augustus: Franciscus Stokx. 
23 september: Cornelis Marinus van Dijk,. 
24 september: Anthonia de Pundert-de Jonge 
27 september: Catharina Maria de Jonge-Vermue 
09 oktober: Aalbrecht  (Brecht) van den Dries, 85 jaar, 
echtgenoot van C.A. van den Dries-Goense, woonachtig 
West Langeweg 4 ’s-Heerenhoek; crematie in besloten 
kring vond plaats op vrijdag 11 oktober in Middelburg. 
 
Collectes in oktober: 
19/ 20 oktober: Missiethuisfront 
26/27 oktober: Caritas-regioproject 
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Pieternella de Baar en ov. fam. * Johannes Smits en ov. 
fam. * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Wim Boonman * 
Leen van Gessel * ov. ouders Bart en Janna Geijs- Franse * 
Kees de Jonge * Mina Stokx-Capello * Jo Vermue-Remijn. 

Vrijdag  18 oktober: H. Lucas, evangelist. 
Geen viering in onze kerk. 
Zaterdag 19 oktober:  
19.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en samenzang. 
 Misintenties:  
 Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Pieter 

Boonman * ov. Leden Gedurige aanbidding * Mari Franse * 
Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Maria 
Rosalia Goense-Uitterhoeve. 

Zondag 20 oktober: Wereldmissiedag/ 29e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en samenzang. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Cornelia Rijk *  Stien Kroon * Tilly Vermue-Joossen * 

Cornelis Vermuë en Cornelia Vermue-van Stee * Gerrit 
Verbart en Anna Uitterhoeve * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Willem van ’t Westeinde * 
Johannes Vermue en Catharina Almekinders * Marinus van 
Stee en Johanna Almekinders * A. Remijn en J. Remijn-
Boonman en ov. kinderen * Tiny Geijs-Peperzak * Jan Paree 
* Kees Ars ov. ouders en fam. * ov. ouders Marinus van 
Gessel en Serafina Mattens en fam. * Maria Mattens en 
Leonardus Mattens. 
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Zaterdag 26 oktober:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

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

en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Jan 
van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Krijn de 
Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Jrgt. 
Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * 
Leen van Gessel. 

 
Zondag 27 oktober: 30e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. 

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Mina Stokx-Capello. 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 15 oktober 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. 
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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:  voor oktober:    
 Ria Remijn. De Winterstraat 12,                        

tel. 0113-404386. 
 
Presentatie boek parochie H. Willibrordus 1797 – 2012 
 Op zaterdag 9 november vanaf 14 uur hopen wij vele 

belangstellenden te mogen ontmoeten in onze kerk. Die 
middag vindt de presentatie plaats van het eerste 
exemplaar van ons boekwerk over de geschiedenis van 
onze parochie H. Willibrordus. 

De auteurs ( Tiny Polderdijk en Gerda Raas) zullen iedereen 
daarna de gelegenheid bieden een boek aan te schaffen 
tegen de prijs van € 29,95.  

Uiteraard zorgen we voor een passende aankleding met een 
hapje en een drankje. 

 
Willibrordzondag  
 3 november vieren we onze kerkpatroon via 

een speciale viering in onze kerk om 9 uur. 
 Pastor Tom Brooijmans zal voorgang en de 

zang wordt verzorgd door Missicanto.  
De gebruikelijke koffiehoek na afloop krijgt dan 

een extra feestelijk tintje. 
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Hoe adopteer ik een kerkpilaar? 
 Naar aanleiding van onze vorige 

publicaties in dit kerkblad, vroegen 
enkele belangstellenden hoeveel de 
kosten bedragen van zo’n pilaar. 

 We moeten onderscheid maken tussen 
een volledige restauratie van een complete pilaar en de aanpak 
van een vochtprobleem van de pilaarvoeten. 

 Een volledige restauratie (van top tot teen) zou zo’n duizend 
euro bedragen, omdat we dan stellingen in de kerk moeten 
aanbrengen. Bovendien moeten we de vraag stellen hoe we de 
pilaar willen restaureren: in de oude stijl (wellicht met 
kleurstellingen) of herstel van de huidige kleuren. Deze 
discussie voeren we nog niet, vanwege de hoge kosten per 
pilaar. 

 De parochiekerncommissie heeft zich voorlopig vooral ten doel 
gesteld om de basis van de pilaren aan te pakken.  Hier doen 
zich vooral vochtproblemen voor, die een negatief effect 
hebben op het interieur van ons godshuis. 

 De kosten per pilaarvoet worden geschat op € 400.- , 
gebaseerd op de aanpak van alle (12) pilaren. 

 Nu we voor 8/12 deel ‘adoptieouders’ hebben, durven we met 
de aanpak te starten. 

 Wie ons helpen wil om voor één van de laatste vier een 
‘adoptieouder’ te vinden…die mag zich melden.   

 Misschien kunt u -samen met anderen- iets voor ons doen. 
 Wij blijven in afwachting, wie dit aanbod (400 euro)  

accepteert en er mede zorg voor draagt, dat we eind 2013 voor 
alle twaalf pilaren een donateur gevonden hebben. 

Tip: vraag een kwitantie, zodat u bij belastingaangifte dit kan 
overleggen en wellicht aftrek geniet.  
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Toneelavond  
Op zaterdag 26 0ktober houden we weer de  ‘s-Heerenhoekse 
avond in de Jeugdhoeve aanvang 19.30 uur.... 
De fanfare St. Cecilia en de ‘s-Heerenhoekse Comedie gaan de 
avond verzorgen. 
Voor de pauze een concert van de Fanfare  o.l.v.  Judith van 
boven en na de pauze het toneelspel o.l.v. Ria Hoogesteger 
                    Je za't ruke, zieé, voele en proeve 
Na afloop kan er nog gedanst worden..... tevens loterij 
Het beloofd weer een unieke avond te worden, met veel luister 
en kijkgenot. Kaarten zijn te bestellen bij 
Lau Traas tel: 0113-351874 of bij Rinus de Vos 0113-351371 
 

 
 
Oliebollenactie groot succes! 

De oliebollenactie was een groot succes. We moesten helaas 
nog parochianen teleurstellen..en dat was onverwacht jammer. 
Gelukken gaan  we weer bakken op 3 november.  
Vult u tijdig de bestelbon in die achter in de kerk zal liggen.  
We hebben nu al een halve pilaar dus het moet gaan lukken bij 
de liturgische werkgroep.  
Alvast dank voor uw bestelling.  
De liturgische werkgroep. 
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ALLERZIELEN 

 
Op zaterdag 2 november om 19 uur herdenken wij jaarlijks onze 
dierbare overledenen. Met name hen, waarvan we in het 
afgelopen jaar afscheid moesten nemen. 
Volgende week ontvangen alle contactpersonen van 
overledenen van de periode 1 november 2012- tot heden een 
persoonlijk schrijven met een verzoek deze herdenkingsdienst 
bij te wonen en het herdenkingskruisje in ontvangst te nemen. 
Velen zullen de dagen ervoor het kerkhof bezoeken en zorg 
dragen voor een waardige rustplaats en eervol grafmonument. 
De kerkhofwerkers zullen ook de komende weken alles in het 
werk stellen om ons kerkhof in keurige staat te houden.  Wij 
vragen u beleefd er mede op toe te zien dat afval en verdorde 
planten worden verwijderd, omdat zij, als vrijwilligers,  geen 
persoonlijke graven mogen onderhouden. Meld schade of 
vermissingen direct aan leden van de werkgroep mevr. Tiny 
Polderdijk of dhr. Kees Rentmeester. (06-10170143/ 0113-351687) 


