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ADVENTSACTIE 

Tijdens de Adventsperiode zullen we een 
bus achterin de kerk plaatsen, waarin 
gaven geschonken kunnen worden voor 
de bisschoppelijke Adventsactie.  Folders met 
inlichtingen liggen achter in de kerk. 
 

PAROCHIEBOEK 

 Na elke zondagviering is er gelegenheid het parochieboek  
‘de Parel van ’s-Heerenhoek’ aan te schaffen.     

 Verkoopsprijs € 29,95.  
 

KERSTACTIE EGIDIUSGEMEENSCHAP 
ANTWERPEN 
Elk jaar verzorgen vrijwilligers van de kern 
Heinkenszand een kerstactie, waarbij 
goederen worden ingezameld ten behoeve 
van daklozen uit Antwerpen. 

Dit jaar vindt de inzameling plaats in het weekend van 14-15 
december, ook in onze kerk. 
Voor volwassenen kunt u mutsen, sjaals, handschoenen, 
rugtassen, agenda’s 2014, balpennen en toiletartikelen afgeven. 
Voor kinderen denkt men aan: schoudertassen, turnzak, 
modieuze sjaals, mutsen, handschoenen en stripboeken. 
Uiteraard is geld ook welkom, maar dan via de brievenbus van 
het parochiecentrum. Op de enveloppe vermelden: kerst 
Antwerpen. 
Wij zorgen ervoor dat alle giften na 15 december in 
Heinkenszand terecht komen. Bij voorbaat dank! 
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Zaterdag 14 december:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 
 Misintenties:  
 Leen van Gessel * fam. Jaap de Jonge en ov. fam. 
 
 

Lief en leed: 
Dopelingen: 
22 december: 12.oo uur: pastoor doopheer Fons van Hees 
Britt, Jacolien, dochter van Jasper en Annemieke 
Rentmeester-Traas. 
Maud, Sem, Sara, dochter van Jeroen Ars en Anouk 
Schrieks. 
 
Overledenen:  
03 november: Petronella Paree. 
12 november: Adriaan Nagelkerke. 
20 november: Johannes Goense 
10 december: Apolonia Jozina Rijk, weduwe van Marinus 
Rijk, 93 jaar, woonachtig in ‘de Kraaijert’ te Lewedorp. De 
uitvaart was op zaterdag 14 december, waarna graflegging 
op ons kerkhof 
 
Collectes in december: 
01: start bisschoppelijke Adventsactie, deze actie loopt tot 
de 4e Adventszondag 22 december. 
14/15 december: Caritascollecte (zie info verder in dit blad) 
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Zondag 15 december: 3e zondag van de Advent (Gaudete) 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. 

Voordeckers; samenzang met orgelspel van W. Nijholt. 
 Liturgische kleur: paars/roze 
 Misintenties:  
 fam. C.Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * Stien 

Kroon * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Kees de 
Jonge * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * fam. Vette-
Boonman * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse * Johannes Smits en ov. fam. * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk * Chris Hoondert. 

 
donderdag 19 december:  
10.30 uur: adventsviering in Theresiahof met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans  
 
18.30 uur:  kerstmusical basisschool Don Bosco met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking. 
 
vrijdag 20 december:  
13.00 uur: KBO-adventsviering  met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. 
 
20.00 uur: volkskerstzang met christelijk gemengd koor ‘Harpe 

Davids’ uit Colijnsplaat en interkerkelijk koor ‘Jubilate Deo’ 
uit Borssele. Ook gastleden uit ’s-Heerenhoek zingen hierin 
mee; evenals muzikale ondersteuning van de fanfare Sint 
Caecilia, onder leiding van Judith van Boven. 
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zaterdag 21 december:  
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en 

zang van het Tjoedakoor. Deze viering vindt voor het laatst 
plaats in onze kerk, wegens het vertrek van pater Paul. Hij 
is per 1 november benoemd als pastoor te Dessel (bisdom 
Antwerpen) en kan niet langer in deze speciale vieringen 
voorgaan. 

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

en ov. fam. * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Mari Franse * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Catharina Boonman. 

 
zondag 22 december: 4e adventszondag   ( Rorate)  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor.  
Liturgische kleur: paars. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Magdalena 
Vermue en ov. fam. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 10 december 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:  december:  
 Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26  
 tel. 352029.  
 

Bijzondere collecte voor Caritas: weekend 14-15 december 
De dokter komt naar je toe! 
Voor ons is het vanzelfsprekend om goede gezondheidszorg 
beschikbaar te hebben wanneer het nodig is.  
Maar in het Afrikaanse Togo leeft ongeveer de helft van de 
mensen onder de armoedegrens en de gezondheidszorg laat in 
veel gebieden te wensen over. Inmiddels loopt er in de stad 
Kpalimé een uniek project: een schoolartsen- en 
consultatiebureaudienst voor de schoolgaande jeugd.  
 
Het project loopt inmiddels drie jaar en blijkt in een 
grote behoefte te voorzien: in drie jaar tijd steeg het 
aantal scholen dat met het project samenwerkt, van 
drie naar 59! Het aantal kinderen dat onder de zorg van 
het project valt, ging daarmee naar bijna 30.000. De 
artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau 
concentreren zich op preventie. Ze onderzoeken de kinderen en 
behandelen veel voorkomende klachten als bloedarmoede, 
worminfecties, oog- en oorklachten.  
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Het consultatiebureau wil de komende drie jaar de zorg aan de 
schoolkinderen verder uitbreiden. De uitbreidingen zijn gericht 
op veraf wonende kinderen, tandverzorging en grootschalige 
voorlichting over voeding en gezondheid.  
Voor deze uitbreiding is geld nodig. Zo moeten de scholen 
eerste-hulpmaterialen ontvangen en moeten docenten worden 
opgeleid in eerstehulpverlening. De artsen van het centrum zijn 
in geval van calamiteiten nu eenmaal niet snel genoeg ter 
plaatse. Verder moeten er extra artsen en verpleegkundigen 
worden aangenomen, zijn er extra vervoerskosten en meer 
kosten voor medicijnen en voorlichtingsmateriaal.  
 
De Bisschoppelijke Adventsactie wil  € 37.000 voor de eerste 
fase van de uitbreiding van het consultatiebureau bijdragen. 
De opbrengst van de Caritas collecte komt ten goede aan dit 
project.  
Namens de Caritas hartelijk dank voor uw gave. 
 
UW HULP GEVRAAGD:  
In onze parochiekern woont een vluchtelingengezin, waarvan  
de ouders binnen een achttal weken een kind verwachten.  De 
ouders hebben via de contactpersoon van Vluchtelingenwerk 
Zeeland, afdeling Borsele/’s-Heerenhoek gevraagd of ere 
mensen zijn, die babyspullen over hebben. Zij zouden graag 
deze spullen willen gebruiken, omdat de voorzieningen niet 
toelaten alles zelf aan te schaffen. U mag denken aan: babybad, 
wieg, commode, kleding en baddoeken, enzovoorts… Wie kan 
helpen mag contact zoeken met de contactpersoon: Richard 
Gielens, 06-22815618 of mailen naar rgielens@zeelandnet.nl 
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Adopteer een pilaar –actie 
Deze week kregen we een aanbod van de vrouwenvereniging ‘ 
op eigen kracht’. Tijdens hun bijeenkomsten had men spontaan 
€ 160.- opgehaald ten bate van de restauratie van onze 12 
pilaren.  Fantastisch! Dank voor deze gulle, onverwachte gift, 
waarmee we hopelijk binnen een jaar alle pilaren kunnen laten 
opknappen.  
 
Kerststallentocht 
Op tweede kerstdag is onze kerk open tussen 14.00 – 16.00 uur 
U kunt dan de kerststal bezoeken. Uiteraard trakteren wij 
kraamvisite op koffie, thee of glühwein. 
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Kerstprogramma 
De kerstvoorbereidingen zijn in volle gang. Praktisch elke dag 
zijn er mensen in en om de kerk bezig, om Kerstmis 2013 
onvergetelijk te maken. Wij zijn erg blij met de inzet van al die 
vrijwilligers uit onze parochiekern en ver daarbuiten. 
De argeloze kerkganger weet wellicht niet hoeveel zorg en 
aandacht er wordt besteed aan veiligheid, sfeer, inhoudelijke 
vieringen, muzikale inzet, onderhoud en schoonmaak. 
Wees ervan verzekerd dat iedereen zijn of haar beste beentje 
voorzet! 
U kunt op allerlei manieren uw betrokkenheid tonen: 

 Aanmelden als vrijwilliger 

 Een duit in het zakje doen tijdens een van de vele 

bijeenkomsten of vieringen via collecte  

 Uw parochie-kern-bijdrage voor 2013/2014 overmaken. 

 Als belangstellende een of meer vieringen en diensten 

bezoeken. 

Volgende week vindt u hier een overzicht van alle 
kerstactiviteiten. 
 
KERKRADIO 
Afgelopen zondag vertoonde de kerkradio wederom kuren… 
het geluid in de kerk viel zelfs uit tijdens de dienst. Gelukkig kon 
met technische ondersteuning het euvel later die week 
verholpen worden. Sorry voor het ongemak, vooral aan 
degenen die kerkradio via de Lucasbox beluisteren. De storing is 
hopelijk nu echt voorbij! 


