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Zaterdag 15 december:  
19.00 uur:  eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
 Laurentius Remijn * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk 

* Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko 
van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jeroen 
Vette en Jozina Rijk * fam. Vette Boonman * Willem 
Witkam en fam. 

Overleden: 
04 november: Johanna Westdorp-Janse, . 
06 november: Jan Rijk  
11 november: zuster Corona (Martina de Jonge)  
15 november: Cornelia Catharina Traas-Westerweele 
08 december: Adriaan Goense, 87 jaar; de uitvaart en 
begrafenis was op donderdag 13 december alhier. 
Extra collectes 
15 december: Caritascollecte ( zie info) 
15-16 december: kerststukjes te koop achterin kerk t.b.v. 
onderhoud kerk. 
24/25 december: onderhoud/restauratie kerkinterieur 
31 december: onderhoud/restauratie kerkinterieur 
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Zondag 16 december: derde zondag van de Advent 

 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking; samenzang en orgelspel. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia Rijk * Johannes Smits en ov. fam.* 

Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Louise van 
Eijkeren ov. ouders en fam. * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Adrianus Franciscus Franse en 
Wilhelmina Franse-Franse 

 
Woensdag 19 december:  
13.00 uur: KBO kerstviering met voorganger pastoor Paul 

Verbeek met zang van dameskoor.  
 
Donderdag 20 december:   
18.30 uur: kerstviering Don Boscoschool in onze kerk met 

voorganger pastoraal werkster Jeanine Heezemans en 
zang van schoolkinderen.  Collecteschaal bij uitgang. 
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Vrijdag 21 december:  
20 uur: kerstconcert/ volkskerstzang  
Interkerkelijk Regiokoor Jubilate Deo Borssele, christelijk 

gemengd koor ‘Harpe Davids’ Colijnsplaat en fanfare Sint 
Caecilia ’s-Heerenhoek. Entree gratis/collecte bij de uitgang. 

 

Zaterdag 22 december:  
10.00 uur : afhalen kerstpakketten door schoolkinderen bij 

Rinus de Jonge/ Kuijpersdijk 12. Parochianen van 85 jaar en 
ouder worden voor Kerstmis bezocht om een attentie af te 
geven. Betrokken personen krijgen hierover persoonlijk 
bericht. 

 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Missicanto/kindernevendienst. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Daan Boonman en ov. fam. * Laurentius 

Remijn * Pau Polfliet * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck  
fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Jobina Vette en ov. fam. * 
Kees Ars.  

Zondag 23 december: vierde zondag van de Advent 
Let op: vanwege de reeks vieringen in deze periode is er 

vanmorgen GEEN viering in onze kerk. 
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Maandag 24 december/kerstavond 
23.00 uur: kerstnachtmis met voorganger pater Paul en zang 

van dames- en herenkoor Sint Caecilia. 
Misintenties:  
 Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * ov. fam. Martens-

Buteijn * ov. Leden V.O.K. * Maria Rosalia Goense-
Uitterhoeve * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de 
Jonge * ov. ouders de Jonge-de Jonge en ov .ouders Janse-
van ’t Westeinde * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van 
den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * Han van den Dries * 
ouders A. van ’t Westeinde-Jobina de Jonge, kinderen en 
kleinkinderen * Adriaan Westdorp-Johanna Westdorp-
Janse en kleinzoon Roel * Hubrecht Westdorp-Margaretha 
Westdorp-Franse en zoon Joost * ouders C. Rijk-de Jonge 
en kinderen * Joke Capello * Hendrina Grimminck-
Allemekinders  * ov.ouders v.d. Dries-Boonman en Mia 
Vermaas-v.d. Dries. 

 
Dinsdag 25 december: Kerstmis/ Eerste Kerstdag 
10.00 uur: gezinsviering met voorganger pastoraal werkster 

Jeanine Heezemans met zang van kinderkoor Esperanto en 
gemengd koor Missicanto. 

Misintenties:  
 Magdalena de Jonge * Jrgt. Maria van Eijkeren-Remijn en 

ov. fam. * Wim Boonman * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers 
en zoon Rinus * Gerrit Capello * Pau en Julia Polfliet-Viskens 
* Jan Boonman-Adriana Remijn en ov,. fam. * Adriaan 
Goense-Elena Ars en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
Laurentius Boonman-Vermue en ov.kinderen *  Jrgt. 
Adriaan de Jonge, Jobina de Jonge Rijk en dochter Jo * 
Gerardus Moison en Jacomina Raas * Betje, Pieter en Janna 
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Rijk en ov. ouders * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * 
Tilly Vermue-Joossen * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Conny Limonard * Jaap Vermue * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Fridus Tempelaars en 
ov. fam. * Jan Schrieks en Rienus * Leny de Winter-Vermue 
* Jobina de Jonge-Vette * Tiny Geijs-Peperzak. 

 
Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag 
Geen viering in onze kerk 
14.00 – 16.00 uur: kraamvisite kerststal; vrije toegang tot 

bezoek kerststal; wij zorgen voor een warme ontvangst. 
 
Zaterdag 29/ zondag 30 december:  
Let op: er zijn dit weekend geen vieringen in onze kerk, vanwege 

de viering op Oudjaarsdag. 
 
Maandag 31 december: Oudjaarsdag 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Missicanto en muzikale ondersteuning van fanfare Sint 
Caecilia. 

 Misintenties:  
 Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. ouders 

Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Stien 
Kroon * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse 
en ov .ouders * de meest verlaten zielen * Maria Rosalia 
Goense-Uitterhoeve * Jan Schrieks en Rienus * Jan Werri en 
ov. fam. * Jobina de Jonge-Vette * Gerardus Peperzak-
Johanna Bal en dochter Tiny. 

 
Dinsdag 1 januari 2013: Nieuwjaarsdag  
Let op: geen viering in onze kerk. 
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Zondag 6 januari: Driekoningen 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor.  
 Na afloop: Nieuwjaarsreceptie voor alle 

parochianen,waarbij we stilstaan bij de overgang van 
parochie naar parochiekern H. Willibrordus ’s-Heerenhoek. 

 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 18 december 2012  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?  

* december: Cathy Dingemanse; tel. 352029. 
 
Bijeenkomsten in kerk/ Willibrorduszaal week 51:  
Maandag 17 december: repetitie fanfare in kerk 
vanwege kerst 
Dinsdag 18 december: 19-21.30 uur repetities kinderkoor en 
gemengd koor. 
Woensdag 19 december: 13.00 uur: KBO-viering 
19.00 uur: generale repetitie Zuid-Bevelands kerstkoor. 
Donderdag 20 december: 
18.30 uur: Schoolviering vanwege kerst. 
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Kerkbijdrage: 
 Een aantal van u heeft gereageerd 
inzake kerkbijdrage 2012. Met name hen 
die vinden dat ze onterecht een 
herinnering hebben ontvangen, vragen 
wij contact op te nemen met het 
parochiebestuur, zodat we de fouten 
kunnen herstellen. Excuses voor het 
ongemak. 

 Telefonisch: 0113-352067 of 354038; liefst na 18 uur. 

 Mail: rksheerenhoek@zeelandnet.nl of 

info@rksheerenhoek.nl 

 In januari 2013 zullen we zoveel mogelijk de jaarcijfers van 

de afgelopen jaren aan u voorleggen, te samen met de 

start van de actie ‘Kerkbalans 2013’.  Het basisbedrag voor 

2013 bedraagt € 112.- (was € 109.-) 

 

Kerkradio  

Vanaf eind januari 2013 veranderen tarieven 

van deze verbinding. We houden u via een 

persoonlijk schrijven hiervan binnenkort op 

de hoogte. 

Kerststukjes 

 Enkele parochianen hebben het initiatief 
genomen om dit weekend achter in de kerk 
enkele zelfgemaakte kerststukjes te plaatsen 
voor de verkoop. U kunt deze kunstwerkjes 

meenemen en indien u geen contanten bij u heeft, afspraken 
maken over betaling.De baten komen volledig ten goede aan 
het onderhoud van de kerk. 
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Caritascollecte: Laat de kinderen tot Mij komen… 

Armoede, drugsgeweld, verlaten zijn door je ouders, de verleiding 
lid te worden van een straatbende: het kenmerkt het dagelijks 
leven van veel kinderen en jonge mensen in het Midden-
Amerikaanse Honduras.  
Honduras hoort tot de meest gewelddadige landen ter wereld. 
De beruchte misdaadbendes  zijn in veel gebieden 
oppermachtig en veel van de opbrengsten van het land gaan via 
de grootgrondbezitters naar het buitenland. De bevolking is de 
dupe. In veel gevallen staan vrouwen er alleen voor: zij moeten 
voor een inkomen zorgen. De kinderen zijn daardoor vaak op 
zichzelf aangewezen, ook voor hen zijn dan de straat, de drugs 
en het geweld dichtbij en zijn verkeerde keuzes soms snel 
gemaakt.  
Zeven Franciscanessen in de hoofdstad ontfermen zich over de 
kinderen en geven  hen een goede basis mee. Van daaruit 
kunnen ze zich sociaal en spiritueel ontwikkelen tot 
uitgebalanceerde volwassenen met kans op een betere 
toekomst dan hun ouders.”  
Het internaatsgebouw is echter dringend toe aan renovatie. Het 
dak lekt op veel plaatsen, waardoor er tijdens de tropische 
regenval regelmatig ruimtes onder water staan. Daarnaast is de 
elektrische installatie onveilig en brandgevaarlijk. Tenslotte 
willen de zusters het gebouw uitbreiden met een extra 
verdieping, zodat ze meer kinderen kunnen opvangen. 
De Bisschoppelijke Adventsactie wil € 22.000 bijdragen aan een 
groter, veiliger en comfortabeler internaat. 
De opbrengst van de Caritas collecte komt ten goede aan dit 
project. Namens de Caritas hartelijk dank voor uw gave. 

 

 


