
Jaargang 39 nummer 33 zondag  14 augustus  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 14 augustus: 20e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 
groen 

 Misintenties:  
 LucijaTimmerman-Stambulac * Bas Remijn * ov. ouders Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Stien Kroon * ov. Leden van 
de K.V.O. * Laurentius Priem en ov. fam. * Johannes Smits en ov. 
fam. * ov. fam. Vermue-Priem * Louise van Eijkeren ov. ouder en 
fam. * Jacobus Hoondert * Jaap Vermue * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Catrien van Gessele * Paul en Rinus Raas en 
ov. fam. * Albregt Knuit en Dina van Gessele *  Arjaan de Jonge * 
ov. ouders de Jonge-Raas * Jan Franse-Johanna van ’t Westende, 
Jan, Ko en Janny * Jan Rentmeester-Catharina de Jong en dochter 
Marijke. 

Overleden: 
25 juli: Magdalena de Jonge, 87 jaar. 
26 juli: Neeltje  Menheere-Moison,  95 jaar. 
 
Extra collectes in augustus: 
20/21 augustus: Caritascollecte  

27/28 augustus: MIVA-collecte 
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Maandag 15 augustus:  
Maria Tenhemelopneming 
 Geen viering in onze kerk.  
 
 
Zaterdag 20 augustus: 
19.00 uur: viering van woord 

en communie,  
 verzorgd door de liturgische werkgroep; met zang van het 

dameskoor. 
 Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Cornelis Verhaar-Wilma 

Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de 
Jonge * Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie 
* Aalbrecht van den Dries-Jobina de Jonge en ov. fam. * 
fam. van ’t Westeinde –Rijk, voor een goede gezondheid * 

 fam. Joossen-van ’t Westeinde, voor een goede gezond-
heid. 

Zondag 21 augustus : 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Con Amore. 
 Misintenties:  
 Jrgt. Dymphna Lodiers – Adriaan Rijk en zoon Rinus * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Stien Kroon * 
Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieters * Tilly 
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van 
Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Albrecht 
Remijn-Johanna Boonman en ov. kinderen * Laurentius Rijk 
en Maria Menheere * Gerrit Capello * Tiny Geijs-Peperzak. 
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Opgave  misintenties: U kunt deze tot 
dinsdag 16 augustus  voor de volgende  editie doorgeven via 
mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via e-mail: 
winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50. 

 
Ziekenbezoekgroep: 
contactpersoon van de maand augustus : 
Jo Paree-Hoondert, Burgemeester Timansweg 7, 
tel. 351273.        
        

Mariakapel: 
Volgens plan is het gelukt Maria 
weer op haar vertrouwde plek – in 
de Mariakapel- te plaatsen. De 
verlichting is aangepast en 
daardoor is de uitstraling weer 
zoals het hoort.  Tot nader bericht 
zal de oude kaarsenstandaard 
worden teruggeplaatst, maar 
vanaf september zal een nieuwe 
kaarsenbak met noveenlichtjes 
een ieder de mogelijkheid bieden 
Maria te vereren. Velen maken hiervan trouw gebruik bij elk 
bezoek aan de kerk.  
Restauratie interieur/vervolgstappen 
Zoals al eerder gemeld zijn we sinds eind vorig jaar bezig met 
het herstel van het hoogaltaar in de oorspronkelijke staat. Laag 
voor laag wordt de verflaag van 1969 verwijderd en komt –zij 
het bleekjes- de originele laag weer naar voren. Op bijgaande 
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foto is te zien dat achter het kruisbeeld 
een versiering is aangebracht, die zo’n 
veertig jaar onzichtbaar is geweest voor 
kerkgangers. Ook de pilaar onder de 
preekstoel is aangepakt, waardoor het 
originele marmer weer te zien is. 
We hopen tijdens de Open 
Monumentendagen op zaterdag 10 en 
zondag 11 september u in de gelegenheid 
te stellen een kijkje te laten nemen. 
Noteer vast de tijden: zaterdag en zondag 
van 13-17 uur is de kerk open. We zoeken 
nog medewerkers die bereid zijn een 
uurtje in de kerk als kerkwacht te willen functioneren.  Uw 
reactie zien we graag tegemoet via 
rksheerenhoek@zeelandnet.nl.  

 
Vrijwilligersavond 10 september 
2011 
Als alles volgens plan verloopt 
zijn de uitnodigingen voor alle 
vrijwilligers de deur uit. Heeft u 
geen kaart ontvangen en vindt u 
dat we u onterecht vergeten 

zijn, meldt dat direct. Wij willen graag onze fouten herstellen, 
want elke vrijwilliger is ons veel aandacht waard !  Graag een 
reactie in de brievenbus van het parochiecentrum of een 
mailberichtje naar: info@rksheerenhoek.nl en we nemen 
contact met u op.  
1 september sluit de opgave!  
 


