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een vluchteling heeft nooit vakantie… 
 

In Nederland wonen veel mensen van buitenlandse 
afkomst: allochtonen, is de verzamelnaam die we 
ze opplakken. 
In ons dorp wonen ook veel mensen, die niet oorspronkelijk van 
’s-Heerenhoek afkomstig zijn: ‘buutendiekers’, want import 
vinden we een verschrikkelijk woord.  
We vinden het heel gewoon dat deze dorpsgenoten integreren 
binnen onze leefgemeenschap: ze worden lid van onze 
verenigingen en stappen regelmatig in een van de vele besturen 
en werkgroepen.  
Een andere groep ‘nieuwkomers’ heeft het moeilijker: ze 
spreken onze taal niet; zien er anders uit en hebben duidelijk 
andere gewoonten… Gelukkig dragen vele inwoners ze een 
warm hart toe en helpen hen zo goed en kwaad als het kan. 
Iedere vluchteling die in ons dorp huisvesting gekregen heeft, 
heeft een voorlopige verblijfsvergunning (tijdelijke status) 
gekregen. Hun verblijf is feitelijk een rustplaats, na jarenlange 
omzwervingen in tijdelijke asielcentra, door heel Nederland. 
Een eigen plek is voor hen al voldoende om te kunnen genieten; 
tot rust te komen en een nieuwe start te maken. De 
inburgeringplicht zorgt ervoor dat ze bijna dagelijks naar school 
moeten om de Nederlandse taal te leren en iets meer te 
begrijpen over onze regels en gewoonten. 
Een welgemeende groet op straat, een gebaar van goede wil of 
een steuntje in de rug kunnen –zeker bij een nieuwe start- van 
onschatbare waarde zijn.  Vakantie in eigen land, in eigen dorp 
krijgt zo een andere betekenis…. 
Richard Gielens, contactpersoon Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Borsele/’s-Heerenhoek. 
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Zondag 14 juli: 15e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor. 
 Thema: Onderweg je liefde tonen 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim  Boonman * Cornelia C. Traas-

Westerweele * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * ov. 
fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge  * ov. fam. 
Vermue-Priem * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. 
fam. * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Jaap Vermue * 
Marinus Nijsten en Josina Rijk en ov. kinderen. 

 
Donderdag 18 juli: 
13.30 uur: uitvaartdienst Daniël Boonman, voorganger is pastor 

Harrie Buijssen; waarna crematie in Middelburg. 
 

Zondag 21 juli: 16e zondag door het jaar  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Voordeckers 

en samenzang. Orgelspel: Wolfgang Nijholt. 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
09 juni: Jopie de Vos-Vermeulen. 
16 juni: Cornelis Laurentius (Kees)  de Winter. 
13 juli: Daniël Boonman, (81 jaar) echtgenoot van 
Sabine Boonman-Diny, Vermuestraat 2. Uitvaart op 
donderdag 18 juli om 13.30 uur; waarna crematie in 
Middelburg. 
 
Collectes in juli: 
28 juli: Caritascollecte 
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Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. 

*Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk 
* Johanna en Maria Martens en fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Tilly 
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë- 
van Stee * Pieter Vermue – Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Ko van den 
Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jeroen Vette en 
Jozina Rijk * Jan en Rienus Schrieks. * Kees de Jonge. 

 
Donderdag 25 juli: 
14.00 uur: open gesprek met 

parochianen.   Mensen uit 
onze parochiekern worden 
uitgenodigd om mee te praten 
over het reilen en zeilen 
binnen onze 
geloofsgemeenschap. Wat 
kunnen wij doen om onze kerk 
vitaal en zelfdragend te 
houden? Gespreksleiders zijn 
pastores Wiel Hacking en 
Bernard van Lamoen.  Iedereen is van harte welkom in onze 
pastorie, die we hiervoor willen benutten. De bijeenkomst 
eindigt rond 16 uur.  

 
Zondag 28 juli: 17e zondag door het jaar 

http://media.mkbservicedesk.nl/deb98951e3e065ac65370fe3cd104b82.jpg
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9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul 
Verbeek en zang van het dameskoor.  

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jobina Vette en ov. fam. * Magdalena de 

Jonge * Henny Nette-Jasperse , Piet Traas en ov. ouders 
Frans Traas en Aplonia Traas-Moison * ov. fam. Remijn-
Huige * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov.ouders 
* de meest verlaten zielen * Cornelia Boonman-van ’t 
Westende * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jacobus de 
Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. 
fam. * Leen van Gessel * Jrgt. Lauran de Winter * Kees de 
Jonge. 

 

Vluchtelingenhulp in ‘s-Heerenhoek 
Nieuwkomers hebben vaak behoefte aan allerlei spullen als ze 

een eigen woonruimte krijgen aangeboden. Mocht u 
spullen hebben, die voor u weinig waarde hebben, maar 
voor anderen best handig zijn…neem contact op met 
Richard Gielens, tel. 06-22815618.  

Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 16 juli 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 velen. 

* juli: Ria Remijn, De Winterstraat 12: 0113-404386  


