
Jaargang 39 nummer 46 zondag 13 november  2011 
 

 

       

 Parochie Heilige Willibrordus 
Deken Holtkampstraat 9 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Telefoon parochiecentrum: 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl 
www.rksheerenhoek.nl 
secretariaat: Richard Gielens 
rksheerenhoek@zeelandnet.nl  
bank:Rabobank: 1285.96538                                                              wekelijkse bijlage 
ING 286578                                                                             
      

 
 
 
                     

 
 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 13 november: 33e zondag door het jaar. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor/deken 
Paul Verbeek en zang van het herenkoor. 
Liturgische kleur: groen. 
 

Doop: 
13 november: Noëlle (Catharina Elena)  Goense, dochter van 
Jacco en Nanda Goense- van Oosten, Kraaijertsedijk 1, 
Ovezande 

  Overleden: 
 13 oktober: Matthijs de Jonge, 92 jaar.. 

 
Extra collectes in november: 
26 november: nationale Jongerencollecte * 
27 november: start Adventsactie (bisdom Breda)* 
                           extra collecte voor Ceciliakoren als dank voor    
                           hun trouwe inzet. ** 
    
 *Collecte op het einde van de viering 

** collecte tijdens de viering 
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Misintenties:  
 Lucija Timmerman-Stambulac * Gerrit Capello * 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. Martens-Buteijn * Laurentius 
Priem en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * ov. ouders 
Simon Boonman-Pieternella de Baar en ov. fam. * Jrgt. 
Adrie van den Dries * Antonia Remijn en ov. fam. * Fridus 
Tempelaars en ov. fam. 

 
13. 00 uur: doopviering van Noëlle Goense;  met voorganger 

pater Paul.  
 
Zaterdag 19 november:  
19.00 uur: Byzantijnse viering in onze kerk, met voorganger 

pater Paul en zang van het Tjoedakoor.  
 Misintenties: 
 ov. Leden Gedurige Aanbidding * Mari Franse * Ko van den 

Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * ter herinnering 
aan Rinus Rijk * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge. 

 
Zondag 20 november: Christus Koning  
09.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Tom 

Brooijmans met samenzang. 
 Misintenties: 
 Jrgt. Piet de Jonge * Jrgt. Frans Traas-Apolonia 

Moison en ov. Fam. * Cornelia Rijk * Stien Kroon * Sjef 
Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Marinus Rijk en dochter 
Tonnie * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en 
Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse 
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Zaterdag 26 november:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Missicanto. 
 Misintenties:  
 Daan Boonman en ov. fam * Cornelis Verhaar-Wilma  

Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. fam. *  ov. ouders 
Remijn-Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Laurentius Rijk en Maria 
Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * 
Jrgt. Jan Schrieks en Rienus * Piet en Gré Vreeke-Westdorp 
* Paul en Rinus Raas en ov. fam. * Aalbregt Knuit en Dina 
van Gessele * Cathrien van Gessele. 

 
Zondag 27 november: 1e zondag van de Advent  
9.00 uur:  
viering van woord en communie met  

voorganger pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans en medewerking 
van het dameskoor. 

 
Misintenties: 
 Joke Capello * 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. * Louise van Eijkeren ov. 
ouders en fam. * ov. fam. Hubrecht Vermue-de Winter * ov. 
ouders van ’t Westende-van Eijkeren en ov. fam. * 
Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. 
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Opgave  misintenties:  
 U kunt deze tot vrijdag 18 november  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?  
 voor november: mevr. Ria Knuit –v.d. Molen.     
      Merietestraat 20, tel 351783.  
 

Fanfareconcert   
Op 20 november a.s. organiseert de fanfare 
Sint Caecilia een duo concert in 
samenwerking met Sint Cecilia uit Huybergen 
in ‘de Jeugdhoeve’ 
Beide muziek verenigingen zullen een 
afwisselend concert ten gehore brengen en 
het geheel staat onder leiding van Judith van 
Boven. 
Namens het bestuur nodigen we u dan ook 
uit om te komen luisteren. U bent van harte 
welkom;  de entree is gratis.  


