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Zaterdag 17 december:  zaterdag in de derde week van de 

Advent/kindernevendienst 
19.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor. 
 Misintenties:  
 Pieter Boonman  * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * 

overleden leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries, 
ov. ouders en zussen Jo en Corrie.. 

 
 

Overleden: 
27 november: Kees Jongman 
1 december: Adrie Paree 
 
Extra collectes in december 2011: 
17-18 december:  Adventsactie (bisdom Breda)* 
24/25 december:  onderhoud kerk en inventaris** 
    

*Collecte op het einde van de viering via speciale collectebus 

** collecte tijdens de viering 
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Zondag 18 december:  
vierde zondag in de Advent:  
‘de Heer zal voor ons een huis oprichten’ 
9.00 uur: eucharistieviering met 

voorganger pastor Harrie Buijssen 
en samenzang.  

 Liturgische kleur: paars 
 Misintenties:  
 Piet de Jonge *  Stien Kroon * Adrianus Franciscus Franse 

en Wilhelmina Franse-Franse * Cornelia Rijk * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam. * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en 
ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Jeroen 
Vette en Josina Rijk * Kees van den Dries.. 

 
Woensdag 21 december:  
13.00 uur: eucharistieviering  met voorganger deken/pastoor 

Paul Verbeek; organisatie: Katholieke Bond van Ouderen 
   Ter nagedachtenis overleden leden K.B.O./Soos en de 

levende leden. 
 
Donderdag 22 december:  
18.00 uur: viering ZLTO in de Jeugdhoeve met pastoraal 

werkster Jeanine Heezemans. 
18.30 uur: schoolviering Don Boscoschool in onze kerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  
Vrijdag 23 december:  
10.30 uur: eucharistieviering Theresiahof met voorganger pater 

Paul en zang van het dameskoor. 
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Zaterdag 24 december: kerstavond 
23.00 uur: nachtmis/eucharistieviering met voorganger pater 

Paul met zang van Missicanto en muzikale ondersteuning 
van een fanfare-ensemble Sint Caecilia ‘s-Heerenhoek 

 Liturgische kleur: wit. 
 Misintenties:  
 Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Joke 

Capello * Catharina Paree * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers 
en zoon Rinus * Daan Boonman en ov. fam * Adriaan 
Westdorp,kleinzoon Roel ov. ouders en broer Joost * Piet 
en Gré Vreeke-Westdorp * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. fam. * ov. ouders 
Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. ouders * 
Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * Han 
van den Dries * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-v.d. 
Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * ov. ouders A.de Jonge en 
M.de Jonge-de Jonge * ov. ouders J.Janse en M. Janse-van 
’t Westeinde * Piet Faes en Tonnie Faes * ov. ouders van 
den Dries-Boonman en Mia Vermaas- v.d. Dries * ov. ouders 
Paree-Martens, Jan en Toos * Corrie Traas-Stokx * Milou 
Steinmeier. 

      
     
Zondag 25 december: Kerstmis, Jezus’geboorte  
10.00 uur: gezinsviering/viering van woord en communie met 

voorganger pastoraal werkster Jeanine Heezemans en 
zang van kinderkoor ‘Esperanto’. 
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Misintenties:  
 Adrianus Franciscus Franse-Wilhelmina Franse-Franse en ov. 

fam. * Stien Kroon *  Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * 
Joke Capello * Laurentius Ars en Adriana Ars-Joosen * Jrgt. 
Maria van Eijkeren-Remijn en ov. fam. * Gerrit Capello * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-
Elena Ars en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Gerardus Moison en Jacomina Raas * Bastiaan 
de Jonge en Catharina Rijk * Betje,Pieter en Janna Rijk en 
ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * Jrgt. Adriaan de Jonge, 
Jobina de Jonge-Rijk en dochter Jo * de meest verlaten 
zielen * ov. fam. Martens-Buteijn * ov. Leden van de V.O.K. 
* Tilly Vermue-Joossen * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Bas en An Balleur * Magdalena de Jonge * Henricus van den 
Bulck en ov. fam. * Conny Limonard * Jaap Vermue * ov. 
fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jan Schrieks en Rienus * 
Fridus Tempelaars en ov. fam. * Laurentius Rijk-Cornelia 
Rijk-Vermuë en ov. fam. * Willem de Jonge-Lena de Jonge-
de Winter en ov. fam. * Lourentius Oosthoek en ov. fam. 
Oosthoek-de Jonge * Pau en Julia Polfliet-Viskens * Lauran 
de Winter en ov. fam. * Jan Schrieks en Bets Westdorp * 
Leny de Winter-Vermuë * Tiny Geijs-Peperzak * Willem de 
Jonge en ov. fam. 

 
Maandag 26 december: 2e Kerstdag 
 Geen viering in onze kerk; wel mogelijkheid om kerststal te 

bezoeken. De kerk is open tussen 13-17  uur en u wordt 
gastvrij ontvangen. 
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Zaterdag 31 december: Oudjaarsdag/ 7e dag onder het octaaf 

van Kerstmis  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en 

zang van Missicanto, met medewerking van fanfare Sint 
Caecilia. Liturgische kleur: wit. 

 Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Martien van Eijkeren-

Maria Remijn en ov. fam. * ov. ouders Frans Traas-Apolonia 
Moison en ov. fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse 
* Jan Schrieks en Rienus * Fridus Tempelaars en ov. fam. * 
Jan van den Dries en Catharina de Jonge * Jan Werri en ov. 
fam. * Hendrina Grimminck-Allemekinders * Gerardus 
Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny * Marien de Vos-
Maria Rentmeester en ov. fam.  

 
zondag  1 januari 2012: geen viering in onze kerk! 

 
Opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 18 december  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; 
of via de mail: winro@zeelandnet) mevr. Nel 
de Winter/Roks, tel. 351852.    
Misintenties kosten € 10,50.  

 Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, zet 
dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 

 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 

langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  
 * december:  Marlies Westdorp,   
Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387. 
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Nieuws van Caritas ‘s-Heerenhoek 
 
KERSTACTIE EN “’s-HEERENHOEK – KALENDER” 
Ook dit jaar zullen alle parochianen van 85 jaar of ouder worden 
bezocht. Hiervoor doen we een beroep op kinderen van onze 
basisschool om samen met hun ouders een bezoek af te leggen.  
 
Dit jaar heeft de Caritas een kalender laten maken met foto’s uit 
’s-Heerenhoek. De foto’s komen uit de collectie van onze 
dorpsgenoot Piet Grim. 
 
U kunt ook zo’n kalender kopen. Het is een mooi geschenk voor 
de feestdagen en “weer eens wat anders”. De prijs bedraagt  € 
10,--. Tevens steunt u zo het werk van de Caritas.  Achter in de 
kerk hebben we een aantal kalenders neergelegd. Uw bijdrage 
kunt u in de bus deponeren.  
 
Daarnaast bezoeken de dames van de ziekenwerkgroep 
parochianen wiens partner in het afgelopen jaar is overleden. 
Speciaal hiervoor hebben we een in memoriam kaars laten 
vervaardigen. 
 
Met deze kerstactie willen  we  vooral tot uiting 
brengen dat de ontvanger in de dagen voor 
Kerstmis niet vergeten wordt, maar ook deel 
uitmaakt van onze (geloofs-)gemeenschap. De 
attentiewaarde staat voor ons voorop.  
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ZIEKENBEZOEKGROEP 
De leden van de ziekenbezoek groep, bezoeken personen die 
langere tijd in het ziekenhuis liggen of thuis herstellende zijn. 
Hun werk wordt door de Caritas ondersteund en mogelijk 
gemaakt. Elke maand staat in ons kerkblad de contactpersoon 
voor die betreffende maand vermeld. 
U kunt met hen contact opnemen als u iemand kent die in het 
ziekenhuis is opgenomen of thuis herstellende is. De 
ziekengroep is van uw informatie afhankelijk! 
Na jaren deel te hebben uitgemaakt van de werkgroep hebben 
mevrouw Saar de Jonge-Van Eijkeren en Jo Paree-Hoondert 
aangegeven te zullen stoppen. De Caritas dankt hen hartelijk 
voor hun jarenlange inzet. 
Inmiddels is Lian Boonman-Simonse als nieuw lid van de 
bezoekgroep toegetreden. De ziekenbezoekgroep bestaat 
daarnaast uit Cathy Dingemanse, Marlies Westdorp en Ria Knuit-
v.d. Molen. 
NIEUWE LEDEN BEZOEKGROEP EN CARITAS 
De ziekenbezoekgroep is nog opzoek naar een nieuw lid om 
zieke medeparochianen te bezoeken. Maandelijks wisselt de 
contactpersoon.  
De Caritas zoekt daarnaast vrijwilligers die haar geledingen 
willen komen versterken en mee willen helpen haar activiteiten 
verder uit te bouwen en vorm te geven. De Caritas bestaat 
thans uit Rinus de Jonge (352439), Margreet Rentmeester 
(351425) of Wilfried Boonman(06-53952118). 
 
Heeft u belangstelling om hierbij betrokken te zijn of heeft u 
vragen over het werk van de Caritas of de ziekenbezoekgroep 
of wilt u een kalender kopen dan kunt u contact genoemde 
personen opnemen.  
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Kerkbijdrage 2011:  
Velen hebben de tijd al gevonden om in de 
periode mei- november hun jaarlijkse 
kerkbijdrage over te maken.  Wellicht hoort u bij deze groep, die onze 
kerk financieel gezond houdt. Mocht u nog geen tijd gevonden hebben?  
Wij rekenen op uw steun. Raborekening 1285.96.538 parochiebestuur of 
ING: 286578. Mocht u een kwitantie wensen, of enkel via een acceptgiro 
willen betalen? Geef dat alstublieft aan en wij zorgen ervoor. 

 
Voorleesbrief van de R.K. bisschoppen van Nederland voor de 
gelovigen in onze bisdommen 
 
Broeders en zusters, 
 
“kwetsbaar en klein” is God bij ons gekomen, zo klinkt het in de eerste 
prefatie van de Advent. 
Wij vieren met Kerstmis dat in het Kind van Bethlehem God zelf onder 
ons heeft willen wonen. 
Onze hemelse Vader vertrouwt zijn Zoon toe aan Maria en Jozef. Bij hen 
is Jezus veilig en geborgen, ook tijdens de angstige en onzekere dagen 
in zijn kindertijd. 
 
Kinderen zijn vooral “kwetsbaar en klein”. In onze tijd zijn wij er meer 
dan ooit van doordrongen geraakt, hoe essentieel het voor een kind is 
om veilig en in liefde te kunnen opgroeien. Dat besef is vooral 
toegenomen door verhalen van mensen die als kind seksueel zijn 
misbruikt.  
 
Als Katholieke Kerk in ons land zijn wij de laatste maanden ook 
geconfronteerd met schrijnende  verhalen van mensen die als kind 
seksueel misbruikt zijn door priesters, religieuzen en andere 
medewerkers van de Kerk, vooral in de internaten tussen 1945 en 1980. 
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Als bisschoppen hebben we samen met de Conferentie Nederlandse 
Religieuzen begin 2010 besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar 
het seksueel misbruik van minderjarigen dat over de periode  1945 tot 
heden binnen onze Kerk heeft plaatsgevonden. Daartoe hebben wij 
oud-minister drs. Wim Deetman bereid gevonden om met een aantal 
wetenschappers dit onderzoek te verrichten. De waarheid, hoe pijnlijk 
die ook kan zijn, gaat vóór alles. Wij willen als Kerk het leed erkennen 
dat op deze wijze is aangericht en dat  slachtoffers hun hele leven met 
zich mee dragen. 
 
Afgelopen vrijdag is het eindrapport door de ‘Commissie Deetman’ 
gepresenteerd.  
Dit rapport laat zien hoe in de afgelopen 65 jaar een aantal 
minderjarigen die aan de zorgen van vertegenwoordigers van de Kerk 
was toevertrouwd, slachtoffer werd van seksueel misbruik. Wij zijn 
geschokt door het gedrag van de daders. Het doet pijn dat er onder 
priesters en religieuzen wier roeping het nu juist was om door hun 
voorbeeldige leven anderen tot God te brengen en hen te hoeden en te 
beschermen, een aantal is geweest dat het vertrouwen van  kwetsbare 
minderjarigen heeft beschaamd. Mensen zijn voor hun verdere leven 
beschadigd. Hun basisvertrouwen is vaak geknakt en dit heeft ook voor 
hun naasten vaak pijnlijke en negatieve gevolgen met zich mee 
gebracht. Dat dit binnen de Kerk kon gebeuren, is verschrikkelijk. Wij 
veroordelen het ten zeerste en het spijt ons uit de grond van ons hart! 
Wij zijn diep beschaamd voor de momenten waarop een aantal 
verantwoordelijken van  de Kerk niet de juiste maatregelen heeft  
getroffen om het leed te doen stoppen. 
Wij zijn getroffen door de moed van slachtoffers om na vele jaren alsnog 
hun verhaal te doen. 
Velen van hen droegen een geheim bij zich dat jarenlang verzwegen 
bleef. Er was geen ruimte voor hun pijn, woede en verdriet. Er rustte 
een groot taboe op seksueel misbruik van minderjarigen, zeker door 
geestelijken. Veel slachtoffers hebben er ook niet eerder over 
gesproken om hun ouders geen verdriet te doen, die met de beste 
bedoelingen hun kind naar een internaat hadden gebracht of actief 
lieten zijn in de kerk.  
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Het gaat in de overgrote meerderheid van de gevallen om misbruik uit 
het verleden, al weten wij dat de wonden daarvan nog steeds worden 
gevoeld.  
 
Sinds 1995 kende de Katholieke Kerk in ons land een kerkelijke stichting 
voor de behandeling van klachten van seksueel misbruik: ‘Hulp & Recht’. 
Maar toen er vanaf februari 2010 vele schokkende verhalen in een korte 
tijd naar buiten kwamen, bleken ook de door onze Kerk opgezette 
hulpverlening en  procedures, ondanks de grote inzet en goede 
bedoelingen, niet voldoende adequaat. Op advies, verstrekt door de 
‘Commissie Deetman’ in eerder gepubliceerde tussenrapporten, is een 
onafhankelijke stichting naar Nederlands recht opgericht, waaronder 
een meldpunt, een klachtencommissie en een platform hulpverlening 
vallen. Binnen dit kader is tevens gevolg gegeven aan de aanbeveling 
van de ‘Commissie Deetman’ om het onderzoek van klachten van 
seksueel misbruik en het hulpverleningsaanbod van elkaar te scheiden.  
 
Tijdens het onderzoek van de ‘Commissie Deetman’ is er namens de 
bisschoppen en de Nederlandse religieuzen diverse keren gesproken 
met slachtoffergroepen en is er hard gewerkt om zorgvuldige 
regelingen te treffen om slachtoffers in contact te brengen met 
hulpverleners. Bisschoppen en religieuze oversten hebben ook zelf 
gesproken met slachtoffers. Ook zijn op het terrein van de compensatie 
onafhankelijke deskundigen ingeschakeld en is er met hen door ons 
uitvoerig overleg gevoerd en zijn er compensatieregelingen getroffen.  
  
Gedurende het onderzoek was het belangrijk dat eerst voor de 
slachtoffers werd gezorgd en dat imperfecte systemen verbeterd 
werden. Op grond van de tussenrapportages van de ‘Commissie 
Deetman’ is er nu een nieuw meldpunt gekomen, dat de achterstand 
van de afgelopen jaren bij ‘Hulp & Recht’ in hoog tempo verwerkt. 
Maar ook de verheldering van de achtergronden van het misbruik is van 
belang. De uitkomsten van het wetenschappelijk deel van het 
onderzoek van de ‘Commissie Deetman’ zullen we de komende weken  
bestuderen in het licht van de vraag hoe wij als kerkelijke leiders het 
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beste kandidaten voor pastorale bedieningen en het religieuze leven 
kunnen beoordelen en begeleiden.  
 
Al de nodige jaren wordt er een gedegen aannameprocedure 
gehanteerd voor priesterkandidaten  en allen die in het pastoraat in 
onze parochies werkzaam willen zijn. Bestaande gedragsregels worden 
opnieuw tegen het licht gehouden en zo nodig geïntensiveerd.  
 
Broeders en zusters, wij zijn geconfronteerd met de verhalen over 
seksueel misbruik van minderjarigen in de Kerk . Misschien heeft u zelf 
als minderjarige  hier mee te maken gehad. Dat is ongetwijfeld  pijnlijk 
en zwaar.   
En veel priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal werksters 
alsook parochiebestuurders en andere vrijwilligers hebben  te maken 
gehad met reacties van parochianen en van anderen. Dit heeft veel 
pastorale zorg en aandacht gevraagd. Wij waarderen de pastorale zorg 
en aandacht die is gegeven zeer. 
   
Wij  vonden het pijnlijk ook voor de grote meerderheid van onze 
priesters en religieuzen die wel leefden en leven naar hun roeping en 
wier werkzaamheden zegenrijk zijn geweest of nog steeds zijn. Wij 
zouden de waarheid onrecht aandoen als wij ook dit niet voor ogen 
houden. Tot hen zeggen wij: wij hebben groot respect voor uw blijvende 
toewijding en inzet. 
 
Tot besluit vragen wij om uw gebed. Allereerst voor de slachtoffers: dat 
de Heilige Geest hen mag  sterken, om hun wonden te verzachten en 
genezen. Voor de  Kerk en haar leiders: dat Gods Geest van wijsheid en 
moed ons mag helpen in de verantwoordelijkheid en zorg die wij 
dragen. En wij vragen gebed voor de daders van seksueel misbruik van 
minderjaren: dat zij tot besef komen van hun schuld en oprecht zoeken 
naar vergeving en bekering.  
 
In de Advent, zusters en broeders, zien wij uit naar de komst van de 
Verlosser.  
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Met Maria willen wij open staan voor Hem die ons altijd vernieuwt, als 
Kerk en persoonlijk, 
Hij die  bij ons woont, vooral in hen die zijn “kwetsbaar en klein”. 
 
 
De R.K. Bisschoppen van Nederland: 
 
Mgr. dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht 
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, apostolisch 
administrator van Breda 
Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch 
Mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden 
Mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop-elect van Breda, hulpbisschop van ’s-
Hertogenbosch 
Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam 
Mgr. F.J.M. Wiertz, bisschop van Roermond 
Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., emeritus-hulpbisschop van Haarlem-
Amsterdam 
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam 
Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht 
Mgr. dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond 
Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts, hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch 
Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht 

 
Utrecht, 18 december 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


