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Geloof en vertrouwen.. 
Je hoeft niet blind te zijn 
om te ontdekken dat 
kerken tegenwoordig niet 
meer overvol zitten 
tijdens gewone vieringen. 
Bij een speciale viering of 
herdenkingsdienst ligt dat 
(gelukkig) anders: velen 
willen via hun 

aanwezigheid laten blijken dat ze meeleven in lief en leed. 
Steeds meer mensen geloven in eerlijkheid, respect, vertrouwen en 
openheid vooral buiten het kerkgebouw. Je hoeft niet ‘gelovig’ te zijn 
om bovenstaande eigenschappen te bezitten en/of na te leven. 
In onze parochiekern  komen we regelmatig mensen tegen die iets tot 
heel veel over hebben voor een ander… Dat kan iets stoffelijks zijn: 
spullen die men overheeft en men graag afstaat aan een ander, die 
minder of er gebrek aan heeft.   Ook geldelijk wordt er regelmatig steun 
aangeboden. De meeste mensen willen dat vooral niet in de 
openbaarheid brengen, want goedheid is voor hen iets stilzwijgend en 
vanzelfsprekends. 
We mogen best trots zijn op deze groep mensen, die - af en toe tot 
altijd-  klaar staan om anderen te helpen. 
Het is fijn om vast te stellen dat er een basis van vertrouwen is binnen 
onze leefgemeenschap. Ook al kennen we elkaar niet meer bij naam of 
toenaam; we springen in de bres als er signalen van hulp komen.  
Zeker als de hulp anoniem wordt aangeboden, kan men de blije en 
dankbare gezichten van de ontvanger niet zien, maar u mag van mij 
aannemen dat hun gevoel van ‘dankjewel’ recht uit het hart komt. 
Namens alle ontvangers van hulp ontzettend bedankt! 
Richard Gielens, Vluchtelingenwerk Borssele/’s-Heerenhoek 
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Collecterooster:  
23/24 augustus: MIVA-collecte 
31 augustus: speciale collecte vanwege 140 jaar kerkgebouw.  
De officiële viering vindt plaats zondag 9 november: Willibrordzondag. 
 

Lief en leed: 
Overleden:  

09 juli: Pieter Vette 
27 juli: Lou Verdonk 
03 augustus: Franciscus Marinus Martens. 
14 augustus:  Eduard Borduï, wonende Nassauweg 9, 87 jaar oud. De 
gezongen uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 20 augustus om 
10.30 uur, waarna graflegging op ons kerkhof. 
 

Zondag 17 augustus: 20e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger oud-vicaris Vincent 
Schoenmakers; samenzang en orgelspel door Wolfgang Nijholt. 
Misintenties:  
 Jobina de Jonge-Vette * Marian de Jonge –de Jonge * Jan 

Boonman -Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar- Wilma 
Hamerlinck en fam. * Cornelis de Jonge en Cornelia van Gessel * 
Cornelia Rijk * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * 
ov. Leden van de V.O.K. * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë 
en Cornelia Vermuë- van Stee * Martien van Eijkeren- Maria Remijn 
en ov. fam. * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * 
Jac. Hoondert en ov. fam. * Willem de Jonge en ov. fam. * 
Anthonia Vermue en ov. fam. *Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam.  

 

Maandag 18 augustus: start Bedevaart naar Kevelaer. 
 
Woensdag 20 augustus; H. Bernardus, abt en kerkleraar.  
 10.30 uur: uitvaartdienst Eduard Borduï met voorganger pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans, met zang van het Maranathakoor.  
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 Donderdag 21 augustus: H. Pius X, paus;   
geen viering in onze kerk; start koorrepetitie 
Missicanto vanaf 19.45 uur. 
 
Vrijdag 22 augustus: Heilige Maagd Maria, 
koningin.  
Geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 23 augustus: H. Rosa van Lima 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger 
pastoor Fons van Hees en zang van Missicanto; 
liturgische kleur: groen. 

Misintenties: 
Jrgt. Dymphna Rijk-Lodiers, Adriaan Rijk en zoon Rinus * Gerardus Raas 
en ov. fam. Raas-de Hond * Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. M. 
Boonman -Jasperse * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Aalbrecht van den Dries – Jobina de Jonge en ov. fam. * ov. ouders de 
Pundert-de Jonge en zoon Wim * Janus Raas- Francina Traas en fam. 
 
Zondag 24 augustus: 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie, verzorgd door de liturgische 

werkgroep met zang van het dameskoor. 
Misintenties: 
 Mina Stokx-Capello * Gretha Schrieks-Rentmeester * Kees Geus en 

ov. fam. * Cornelis de Winter * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-
van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * Leny de Winter-Vermue * 
Tiny Geijs-Peperzak * ov. fam. Vermue-Priem.  

 
Woensdag 27 augustus: H. Monica 
Geen viering in onze kerk. 
 
Donderdag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 
Geen viering onze kerk. 
 



Jaargang 42/nummer 33 : zondag 17 augustus 2014 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 
   

Vrijdag 29 augustus: Marteldood van de H. Johannes de Doper 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 30 augustus: Geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 31 augustus: 22e zondag door het jaar/  
    140 jaar H. Willibrorduskerk ’s-Heerenhoek  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het herenkoor. Speciale collecte voor de jarige kerk; 
liturgische kleur: groen. 

Misintenties: 
 Franciscus Stokx * ov. ouders van ’t Westende-van Eijkeren en ov. 

fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-
Elena Ars en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. 
* Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de 
meest verlaten zielen * Marietje de Winter-de Vos * Hugo Ars-
Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus * Magdalena Vermue en ov. 
fam. 

Opgave misintenties 

 U kunt deze tot dinsdag 19 augustus  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 augustus: Ria Remijn, De Winterstraat 12, tel. 
404386. 
 
Noveenkaarsen: te koop ten bate van het 140 jarig bestaan van 
onze kerk; kosten   € 5.- ; te koop achterin de kerk. 
 


