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CARITAS collecte 

Op zaterdag 9 november is de tyfoon Haiyan over 
de Filipijnen geraasd.  En zorgt voor veel schade. De 
gevolgen voor de mensen die in het gebied wonen, 
is enorm.  
Nieuwsberichten spreken van tienduizenden doden, vele 
gewonden en miljoenen mensen die dakloos zijn geraakt. 

Ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft geschokt 
kennis genomen van de verschrikkelijke tyfoon die de Filippijnen 
getroffen heeft. "In dit moment van onmetelijk lijden van het 
Filippijnse volk spreken wij als Nederlandse bisschoppen ons 
medeleven uit met de slachtoffers en hun dierbaren. We bidden 
om Gods ontferming over het Filippijnse volk", luidt de oproep 
van het college. 

De Caritascollecte van dit weekend is bestemd om steun te 
kunnen bieden aan de slachtoffers op de Filippijnen. Het gaat 
hier om een arm land dat daarom extra zwaar getroffen wordt.  
Ook kunt u zelf uw bijdrage overmaken op gironummer 555 van de 
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).  
De Caritas doet een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. 
De Filippijnen kunnen nu niet zonder onze hulp! 
In onze parochie worden ook diverse acties opgezet. Zo zal 
vanuit de jeugdafdeling van VV de Patrijzen op woensdag 20 
november a.s. een sponsorloop worden georganiseerd. De 
aanvang is 17:00 uur op het sportpark. 
Namens de Cariaskern ’s Heerenhoek hartelijk dank voor uw 
gulle gave. 
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Zaterdag 16 november:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. 
 Liturgische kleur: groen 
 Thema: ‘Laat je niet verwarren. Ik zal je een taal en een 

wijsheid geven.. 
 Misintenties:  
 ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. 

ouders en zussen Jo en Corrie * Jan en Rienus Schrieks * ter 
herinnering aan Rinus Rijk * Cornelia Boonman-van ’t 
Westende * Catharina Boonman * ov. fam. M. Boonman-
Jasperse 

 Parochieboek is te koop na elke zondagviering . U kunt ook 
bellen op werkdagen na 18.00 uur: 06-22815618. 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
09 oktober: Aalbrecht van den Dries. 
13 oktober: Chris Hoondert. 
17 oktober: Margaretha Geertruida Schrieks- Rentmeester 
03 november: Petronella Paree. 
12 november: Adriaan Nagelkerke, 89 jaar, echtgenoot van 
S. Nagelkerke-Raas, Blikhoek 10. De gezongen 
uitvaartdienst was op vrijdag 15 november, waarna 
graflegging op ons kerkhof. 
 
Collectes in november 
16/17 november: Caritascollecte 
24 november: Ceciliacollecte t.b.v. beide koren 
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Zondag 17 november: 33e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en samenzang. Organist Wolfgang Nijholt. 
 Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * Cornelia Rijk 

* Laurentius Priem en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen * 
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Marinus Rijk en 
Tonny Rijk * Anthonia Remijn en ov. fam. * Willem remijn-
Clasina Rijk en Jobina Almekinders* Kees de Jonge * Piet de 
Jonge. 

 
Vrijdag 22 november:  H. Cecilia, 

maagd en martelares 
 Geen viering in onze kerk. We 

herdenken haar feestdag op 
zondag 24 november a.s.  

 
 
Zaterdag 23 november: 
19.00 uur: eucharistieviering met 

voorganger pastoor Fons 
van Hees en zang van Missicanto. 

 Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 

en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Jan van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * Cornelis de Jonge-
Cornelia de Jonge-Vette en fam. * Gilles Voet ov. ouders en 
fam. 



Jaargang 41/nummer 46: zondag 17 november 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 

4 

 

 
Zondag 24 november: Christus, Koning van het heelal. 

34e en laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. 
9.00 uur: Viering van Woord en 
Communie met voorganger 
pastoraal werkster Jeanine 
Heezemans en zang van het 
dameskoor.  
Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
Jrgt. Frans Traas-Apolonia 
Traas-Moison en ov. fam. * 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. * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Jan en 
Leune van ’t Westende e ov. 
fam. * Jacobus de Hond-
Cornelia de Hond-van den 
Dorpel,zoon Sjaak en ov. fam. * 
Krijn de Jonge * Nicolaas 
Boonman en Elisabeth de 
Jonge. 
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Zondag 1 december:  eerste zondag van de Advent 
9.00 uur: eucharistieviering/ pepernotenviering met 

voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het 
kinderkoor ’Esperanto’. 

 Misintenties:  
 Matthijs de Jonge en Maria 

Janssens * Krijn de Jonge * 
Stien Kroon * lev. Leden 
Gedurige aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen 
en Evers, Ko en Corrie * 
Pieternella Johanna 
Verdonk-van ’t Westende * Anthonia Vermue en ov. fam. * 
Bas en An Balleur * Jaap Vermue * Jrgt. Adrie Paree. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 19 november 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. 
Contactpersoon: Voor november; Ria Knuit- 
v.d. Molen, Merietestraat 20, tel. 351783. 
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KERKSNUFFEL 

  
Op zondag 1 december is de 
volgende actie + tevens 
kaartverkoop van de dames 
van Kerksnuffel.  
Alles ten bate van het 
onderhoud aan de pilaren. 
 
 
 

OLIEBOLLENACTIE 
 In oktober werd door leden van de liturgische werkgroep 

het plan opgevat om geld in te zamelen ten bate van het 
onderhoud van pilaren. 

 Tijdens de eerste zondag van 
oktober werd er  € 206,10 aan 
baten opgehaald via de 
verkoop. Een geweldig succes, 
mede door een aanbod van 
een particulier om alle 
materiaalkosten voor het 
bakken van de oliebollen te bekostigen. 

 Ook tijdens de Willibrordzondag, 3 november werd er 
gebakken en verkocht. Die zondag haalde men €250,60 op. 

 In december worden er geen oliebollen gebakken, omdat 
men niet wil concurreren met de traditionele 
oliebollenactie van de carnavalsvereniging.  
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KERKRADIO-UITZENDING ? 
 De afgelopen weken werden we meerdere malen gewezen 

op storingen in de verbinding met de kerkradio.  Het defect 
bleek ondermeer te zitten in het modem, dat de verbinding 
vormt tussen kerk en luisteraar. Ook luisteraars via de 
computer kregen telkens te horen dat er geen uitzending 
was, terwijl de dienst of viering wel doorging…. 

 Vervelend tot irritant voor iedereen die mee wil luisteren en 
dan niet in staat is dat te doen. Blikseminslag heeft schade 
aan apparatuur aangericht en onderdelen 
moeten komende week vervangen worden… 

 We bieden onze excuses aan, al kunnen we 
slechts beperkte invloed uitoefenen om dit 
euvel te bestrijden. Dank voor hen die ons 
direct bellen, als dit probleem zich voordoet. Een teken dat 
u trouw luistert! 

 
PASTORIE WEER BEWOOND 
 Na het vertrek van pater Paul uit de pastorie, bleef het 

gebouw leeg en doelloos achter… 
 Dankzij de medewerking van de kerkhofwerkers bleef het 

gras kort en een tuinman onderhield de afgelopen 
maanden alle borders, zodat de aanblik waardig bleef. 

 Per 1 december heeft de parochiekerncommissie een 
huurcontract gesloten met  dhr. Egbert Bornhijm, diaken en 
diocesaan medewerker bisdom Breda en zijn vrouw Maria. 
Zij willen met plezier huis en tuin gaan onderhouden en zijn 
reeds begonnen met schoonmaakwerkzaamheden. We zijn 
erg blij dat deze grote woning weer een functie krijgt! 
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Noodhulp Filippijnen ook in ’s-Heerenhoek gestart 

 
ZOA /SHO starten een noodhulpactie voor slachtoffers in de 
Filipijnen. Dit in samenwerking met onze partners uit het 
christelijk noodhulpcluster (Dorcas, Red een Kind, Tear en 
Woord en Daad). We inventariseren eerst waar de hulp het 
hardste nodig is. Maandagavond is er op tv een landelijke actie. 
  
Situatie 
Vorige week vrijdag werden een aantal eilanden van de 
Filippijnen getroffen door een supertyfoon, Haiyan. De 
schattingen van het dodental in de Filippijnen lopen op tot 
tienduizend. Circa 9,5 miljoen mensen zijn slachtoffer geworden 
van deze tyfoon (cijfers: via Verenigde Naties). Veel getroffen 
gebieden zijn moeilijk te bereiken. De eerste berichten zijn dat 
huizen, landbouwgewassen, infrastructuur en bedrijven zijn 
verwoest. De tyfoon was een van de sterkste ooit gemeten, 
windvlagen van 300 km per uur. 
  
Noodhulp 
Wij willen u vragen om gebed voor de slachtoffers en 
hulpverleners. Steun kan via de 2e collecte dit weekend. 
Uw financiële steun is meer dan welkom via giro 550.   


