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Geloof, hoop en liefde of: Geloof met een hoop liefde? 
 
 Afgelopen zondag, 9 november  
Willibrordzondag, kwamen een hoop mensen 
samen in geloof om God te danken voor het 140 
jarig bestaan van ons godshuis. Het deed ons 
goed zoveel mensen te mogen ontmoeten, die 
in liefde voor hun geloof en hun kerkgebouw 
vele werkzaamheden verrichten. Allen dank 
voor uw bijdragen in welke vorm dan ook: 

voorbereiding, uitvoering, samenzang, geldelijke steun en vooral uw 
aanwezigheid! 
Na feestdagen komen er gewone werkdagen, waarin we kunnen laten 
zien dat de kerk en de geloofsgemeenschap ’s-Heerenhoek verder 
moeten en kunnen gaan. Vol vertrouwen de toekomst en 150 jaar kerk 
tegemoet… 
We spreken de hoop uit dat we dat kroonjaar net zo gepast mogen 
vieren als de feestdag van vorige week. 
Misschien hebben mensen moed gekregen om verder te gaan op deze 
weg van samen vieren: samen bidden, samen zingen en samenkomen na 
afloop van de viering. Aan de vrijwilligers zal het zeker niet liggen! 
Ondertussen maken we ons op voor de periode van bezinning: Advent. 
Over twee weken begint het nieuwe kerkelijke jaar: het B-jaar, ook wel 
Marcus-jaar genoemd, omdat veel evangelielezingen gekozen worden 
volgens Marcus. In A-jaren is dat veel Matteus en in C-jaren Lucas. 
 
In onze kerk proberen we ook het komende kerkelijke jaar vol liefde en 
toewijding elke viering of dienst te verzorgen. De komende weken 
zullen respectievelijk het dames- en herenkoor ( Sint Caeciliaweekend) 
en Esperanto (Pepernotenmis) uw steun vragen. Wij hopen immers dat 
wij in ’s-Heerenhoek alle vier koren in stand kunnen houden op een 
aanvaardbaar peil. Daar is meer voor nodig dan een beetje hoop en liefde 
voor muziek: met uw hulp geloven wij ook in dat opzicht in een 
toekomst waar (kerk-)muziek in zit. 
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LIEF EN LEED: 
26 oktober: Emma Nuijten-Meulblok,  

 
Collecterooster: extra collectes 
16 november: Caritas-collecte voor eigen parochiekern 
22/23 november: Sint Caecilia-koren (bedankje) 
30 november: Pepernotencollecte (bedankje kinderkoor) 
 
Zondag 16 november: 33e zondag door het jaar  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en samenzang. 
 
Misintenties:  
 Marinus Rijk- Apolonia Rijk en dochter Tonny * Jrgt. Adriaan 

Nagelkerke * Cornelis de Winter * Cornelia Rijk * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Laurentius Priem en ov. fam. * Tilly 
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë- 
van Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * 
Anthonia Remijn en ov. fam. * ter herinnering aan Rinus 
Rijk.* Kees de Jonge. 

 

Maandag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije, patrones 
van de derde orde. 

  Geen viering in onze kerk. 
 
Vrijdag 21 november: Opdracht van 

de heilige Maagd Maria  
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Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de 
tempel of Maria Presentatie viert de Kerk dat de ouders 
van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk 
dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte 
Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd. 

Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op 
het Proto-Evangelie van Jacobus. Daarin wordt verhaald dat 
Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze 
geboorte Maria toewijden aan god in de tempel, waar ze bleef 
tot haar puberteit. 

Het is in de katholieke kerk een gedachtenis die valt op 21 
november. In de Orthodoxe Kerk is het een van 12 Grote 
Feesten, waar het Opdracht van de Moeder Gods in de 
tempel genoemd wordt. Sinds de achtste eeuw wordt deze 
gedachtenis in het Oosten gevierd. Later introduceerden 
geestelijken uit Constantinopel het feest van Maria Presentatie 
in het Westen. 
 

 Zaterdag 22 november: H. Caecilia, maagd en 
martelares.  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger 
pastor C. Voordeckers en zang van Missicanto.  
Liturgische kleur: rood. 
 
Misintenties: 
Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve* Jobina Vette en 
ov. familie* ov. familie Remijn-Huige * ov. familie M. 
Boonman-Jasperse * Cornelia Boonman- van ’t Westende* 
Gilles Voet ov. ouders en fam. * Cornelis de Jonge  en 
Cornelia Vette en ov. fam. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Proto-Evangelie_van_Jacobus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedachtenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/21_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/21_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kerk
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Zondag 23 november: Christus 
Koning van het heelal, laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 

 
9.00 uur: Viering van Woord en 
Communie met voorganger 

diaken Egbert Bornheim, zang van het dameskoor. 
 
 Misintenties: 
Jrgt. Frans Traas- Apolonia Traas-Moison en ov. familie. * 
Gretha Schrieks-Rentmeester * Jan Boonman – Adriana 
Remijn en ov. familie * Cornelis Verhaar – Wilma Hamerlinck 
en fam. * Magdalena Vermue en ov. familie * Nicolaas 
Boonman en Elisabeth de Jonge * Johannes Vermue en 
Catharina Almekinders * Frans Courtin en Johanna Pieterse. 
 

Maandag 24 november: HH. Andreas Dûng-Lac (priester) 
en gezellen. 
Geen viering in onze kerk. 
 

Zondag 30 november: Eerste zondag van de Advent 
9.00 uur: pepernotenviering/viering van Woord en 
Communie met voorganger pastoraal werkster Jeanine 
Heezemans en zang van het kinderkoor ‘Esperanto’.  
 
Misintenties:  

Mina Stokx-Capello * Jan Stokx * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Jaap Vermue * 
familie Hubrecht Vermuë-de Winter * Jan en Leune van ’t 
Westende en ov. familie.  
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Opgave misintenties  
U kunt deze tot dinsdag 18 november  voor de volgende editie 
doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: 
Mevr.Nel de de Winter-Roks, tel.351852. Graag op enveloppe 
vermelden: misintenties. 
 

De ziekenbezoekgroep vindt het prettig om van u te horen, 
als er iemand al langere tijd ziek is. Of 
de persoon nu thuis of elders verblijft, 
doet niet ter zake. U mag deze 
gegevens altijd doorgeven aan de 
contactpersoon van de maand. Voor 
november is dat Marlies Westdorp, 
Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387. 
 

Extra Collecte t.b.v. Caritas 
 

Elf november  (de 11e  van de 11e) is in onze parochie de start van 
het carnavalsseizoen. 
 
Maar het is dan ook Sint Maarten. Het verhaal 
gaat dat toen Maarten bij de stadspoort van 
Amiens in Frankrijk kwam, daar een bedelaar 
zat. De bedelaar was helemaal naakt. Hij 
klampte zich aan Maarten vast en vroeg: "Heeft 
u een aalmoes voor deze oude man".  
Maar Maarten had helemaal geen geld. Hij had 
zijn soldij nog niet gekregen. Echter hij wilde 
ook niet zomaar de man voorbij rijden. Toen 
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dacht hij aan de mantel die hij aan had. De ene helft van zijn 
mantel was bezit van de Romeinen, maar de andere helft was 
van hem zelf.  
Maarten pakte zijn zwaard en hakte zijn mantel door de helft. 
De ene helft gaf hij aan de naakte bedelaar en de andere helft 
hield hij zelf.  
 
Dit verhaal van St. Maarten staat symbool dat wij moeten 
omzien naar hen die onze hulp kunnen gebruiken. Uw gave 
komt ten goede aan parochianen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. 
 
Namens de Caritas hartelijk dank voor uw gulle gave. 
 
Alle gekheid op een stokje…  

 
Afgelopen dinsdag werd het 
nieuwe motto van de 
carnavalsstichting ‘de Koenkelpot’ 
bekend gemaakt. Als het aan hen 
ligt, wordt 2015 een jaar vol 
vrolijkheid en gekkigheid. 
Laten we hopen dat dit motto ook toepasselijk is op alle mensen 
die het minder hebben en moeite hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen. 
Ook voor onze kerk is het moeilijk om de begroting voor 2015 
sluitend te krijgen; boekjaar 2014 is in een afrondende fase, 
maar de tekorten tekenen zich af…. Binnenkort hopen we ook 
de definitieve cijfers van 2013 bekend te kunnen maken. 
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Actie kerkbalans 2014/2015 
De afgelopen weken hebben we veel reacties binnen gekregen 
op ons verzoek tot betaling parochiebijdrage. 
Een aantal parochianen gaf aan altijd op het eind van het jaar te 
betalen; iets waarvoor we alleen maar begrip kunnen 
opbrengen. 
Een ander deel gaf aan te willen stoppen met bijdragen, omdat 
ze de kerk niet meer zien als wezenlijk deel van hun leven… Ook 
hiervoor kunnen en moeten we respect voor opbrengen, hoe 
jammer we dat ook vinden. 
Een derde deel (gelukkig beperkt) reageerde boos en 
geprikkeld, omdat ze – volgens eigen zeggen- al betaald hadden 
en nu weer gevraagd werden om te betalen. 
Gelukkig konden we wijzen op de zinsnede waarin we de 
tussenstand tot 1 september aangaven.  
Sommigen vergaten hun contactnummer te vermelden en dat 
werd dat gissen, wie betaald had en wie niet. 
In alle gevallen zijn we wel ‘blij’ dat er gereageerd wordt, al 
vinden we het jammer als mensen geïrriteerd ons aanspreken. 

 
Hopelijk vindt u tijd en 
gelegenheid om voor 
eind december uw 
bijdrage over 2014 over 
te maken. 
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Kerkbalans 2015 
In goed overleg heeft de parochiekerncommissie besloten om 
de actie ‘kerkbalans’ te gaan vervroegen. In voorgaande jaren 
werden de verzoeken tot bijdrage in mei/juni verstuurd, in de 
hoop dat mensen een deeltje van hun vakantiegeld over hadden 
voor de kerk. 
De herinneringen werden dan vanaf september/oktober 
verstuurd, maar de verwerking liep dan vertraging op bij het 
sluiten van de boeken. 
U blijft te allen tijde baas over uw eigen portemonnee, maar de 
actie zal in 2015 eerder ( voor mei)  worden opgestart.  
Van groot belang blijft de vermelding van het contactnummer 
of uw postcode. 
Indien u zou besluiten om voor meerdere jaren tegelijk te 
storten, kunnen hieraan gunstige belastingtechnische gevolgen 
aan gekoppeld zijn. 
Wij zijn graag bereid u hierover vrijblijvend te informeren. 
 
Henk Postema, kasbeheerder parochiekern ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-354038/ na 18 uur. 
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