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Vieringen: 

 

  
 Zaterdag 19 februari:  
 19.00 uur: eucharistieviering/kieltjesmis met voorganger 

pater Paul en muzikale ondersteuning van blaaskapel ‘de 
Koenkelpot’ en Missicanto.  
Misintenties: 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter 
Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Tonnie Faes 
en Piet Faes * Job Rijk en Mientje Huige * Jan Schrieks en 
Rienus * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Krijn de 
Jonge. 
 

Doop:  
27 februari: Sofie Rentmeester, Jens Witkam, Kayla Nuyts 
Overleden: 
02 januari: Jozina van Eijkeren-Verdonk, (83 jaar) 
23 januari: Pau Polfliet (76 jaar) 
25 januari: Jozina van den Dries-Boonman (92 jaar) 
Collecteschema:  
19 februari: Kieltjesmis-collecte ten bate van restauratie  
                      liturgische gewaden. 
26/27 februari: Caritas-collecte voor eigen parochiële  
                            noden. 
 

 

mailto:rksheerenhoek@zeelandnet.nl


Jaargang 39 nummer 8 zaterdag 19 februari 2011 

Zondag 20 februari: 7e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. 
Misintenties: 
Mari Franse * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelia Rijk * Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en 
Cornelia Vermuë- van Stee * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * 
Conny Limonard * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * fam. 
Jaap de Jonge en ov. Kinderen 
 
Zaterdag 26 februari: 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
groen. 
 
Misintenties: 
Jobina Vette en ov. fam.* Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Jan Schrieks en Rienus * ov. ouders Marinus Ars-
Cornelia Geus, zonen en schoondochter * ov.ouders 
Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * Maria 
Mattens en Leonardus Mattens * fam. Vette-Boonman * 
Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge. 
 
Zondag 27 februari: 8e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering/terugkomviering doopouders 
2010 met voorganger pater Paul en zang van het 
kinderkoor.  
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Misintenties: 
Magdalena Vermue * Joke Capello * Laurentius Rijk en 
Cornelia Rijk-Vermuë * ov. ouders Frans Traar-Apolonia 
Moison en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Stien Kroon * Bastiaan de Jonge en Catharina 
Rijk * de meest verlaten zielen * ov. fam. Martens-Buteijn * 
Marinus Rijk en dochter Tonnie * Jaap Vermue * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Piet de Jonge. 
Na afloop worden alle doopouders uitgenodigd voor een 
kopje koffie in de parochiezaal. De doopschelp zal tijdens 
de viering worden overhandigd. 
12.15 uur: doopviering van Sofie (Emma) Rentmeester, Jens 
(Marinus Jacobus) Witkam met medewerking van pastor 
Tom Brooijmans en zang van  Missicanto. 
14.00 uur: doopviering van Kayla (Aemiliana Yris Lutgart 
Anna) Nuyts met medewerking van pater Paul. 
 

 

 
 
Opgave misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 22 februari  voor de volgende 
weekeditie doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 
351852 of via e-mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties 
kosten € 10,50. 

Ziekenbezoek:  
Als je even niet “mee” kunt doen, is het fijn als 
anderen aan je denken en je – zo mogelijk- een 
bezoekje brengen.  Weet u iemand die aandacht nodig 
heeft, geef dit dan door aan de ziekenbezoekgroep ’s-
Heerenhoek. De contactpersoon van de  maand is: Marlies 
Westdorp-van Damme, kapelaan Koningstraat 11, tel. 0113-
352387. 
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Uitje misdienaars 

Morgen, zondag 20 februari, hebben de misdienaars hun 
jaarlijkse uitje. De kosten van dit uitstapje heeft u mede 
betaald tijdens de collecte op Willibrordzondag. Later hoort 
u meer over hetgeen ze die dag beleefd hebben. 
 
Liturgische gewaden: 
De  antieke koorkap met de beeltenis van de heilige 
Willibrordus is terug van het atelier. Ook het banier van de 
heilige Familie, een oud handwerk, is volledig hersteld en 
schoongemaakt. Tijdens de kieltjesmis hopen we deze 
kleden weer te kunnen tonen 
 

 Afscheid van meester Daan  
Afscheid van een onderwijs icoon in      
’s-Heerenhoek. 

 
Op donderdag 24 februari neemt meester 
Daan op feestelijke wijze afscheid van de 
kinderen van de Don Boscoschool in ’s-Heerenhoek. Na een 
dienstverband van ruim 41 jaar neemt meester Daan Boonman 
afscheid. 
Meester Daan zal in februari 63 jaar worden en hij heeft 
aangegeven dat het nu wel mooi geweest is. Hij wil zijn tijd gaan 
besteden aan andere zaken dan aan school. 
Meester Daan heeft  zijn gehele loopbaan als onderwijzer 
gewerkt bij dezelfde werkgever. De werkgever is wel 3 keer van 
naam gewisseld; eerst kerkbestuur ’s-Heerenhoek, later 
stichting katholiek onderwijs ’s-Heerenhoek en de laatste 
periode Stichting Katholiek onderwijs Borsele. Een ruwe 
berekening van meester Daan geeft aan dat hij om en nabij de 
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1200 leerlingen vanuit ’s-Heerenhoek en omstreken in de klas 
moet hebben gehad. Daarnaast is Daan zeer nauw betrokken 
geweest bij het sociale leven in het dorp ’s-Heerenhoek. Lid 
geweest van vele verenigingen en daar ook zijn steentje aan 
bijgedragen. 
Dit afscheid laten wij niet onopgemerkt voorbijgaan. Donderdag 
24 februari staat de hele dag in het teken van het afscheid van 
meester Daan. Zoals verwacht heeft hij aangegeven dit samen 
met de kinderen en zijn collega’s te willen vieren. We gaan 
proberen er een spektakel met veel zang, dans en muziek van te 
maken. Toch willen we ook een ieder gelegenheid geven 
afscheid te komen nemen van meester Daan tijdens de 
feestelijke receptie in de Don Boscoschool. 
Deze receptie is op donderdag 24 februari van 16.30 uur tot 
18.00 uur. Daan hoopt vele oud-leerlingen en collega’s te 
begroeten. Via deze weg willen wij u dan ook uitnodigen. 
Team Don Boscoschool. 
 
Versterking parochiebestuur 
De kerk is zeker geen gebouw waar  alleen maar een paar keer 
per week mensen bij elkaar komen. Dagelijks komen er 
vrijwilligers in of rond de kerk  samen om het gebouw, kerkhof, 
mortuarium of parochiecentrum te ondersteunen, verzorgen of 
diensten samen op te zetten.  Administratief moet er veel 
geregistreerd worden en dat kost menig uurtje. 
Penningmeester Robert van den Boom heeft aangegeven wat 
ondersteuning te wensen. Dianne Mol-Rijk heeft aangegeven 
haar steun te willen geven. We zijn bijzonder blij met deze 
uitbreiding. Dianne maakt geen deel uit van het bestuur, want 
dat bestaat uit maximaal zeven personen. 
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Beveiliging:  
’ s-Heerenhoek kwam afgelopen weken negatief 
in het nieuws vanwege een inbraakgolf bij 
middenstand en particulieren.  Uiteraard zitten 
we als parochiebestuur niet stil en hebben we 
veel toegangsdeuren extra beveiligd. Het aantal 
sleutels, dat toegang geeft, is beperkt en alle 

sleutelhouders hebben een sleutelcontract moeten tekenen, 
waarbij ze hun sleutel niet mogen overdragen aan derden. 
Kopiëren van sleutels ( het laten bijmaken) is niet meer 
mogelijk. Voor sommigen kan het overkomen dat men niet meer 
welkom is in de kerk, maar het actuele nieuws laat zien dat extra 
voorzichtigheid niet overbodig is.  
 
Aanpassing priesterkoor 
Het is even wennen, als je na jaren niet meer plaats kan nemen 
op het priesterkoor (pastoriezijde/mannenkant). Herschikking 
van stoelen, doopvont en credenstafels moet er voor zorgen 
dat de liturgische ruimte weer rust en eerbied uitstraalt.  Het 
bestuur zal zo spoedig mogelijk contact proberen te zoeken 
met degenen die tot voor kort op die stoelen (rechterzijde) 
zaten. Er zijn plannen om een aantal stoelen beneden, vooraan 
bij  het altaar, te plaatsen, maar niet iedere kerkganger wil zo 
opzichtig of dicht bij het altaar plaats nemen. Ook hier proberen 
we te voorkomen dat personen het gevoel krijgen op afstand 
gehouden te worden. 
 
Werkdag tienergroepleiding 
Op zaterdag 26 maart is er in het dekenaal centrum ‘het 
Markiezaat’ te Roosendaal een bijeenkomst voor 
belangstellenden. Aanvang 9.30 uur. Infofolder ligt achterin de 
kerk. 
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Informatie over Springprocessie Echternach (Luxemburg) 
Indien er voldoende belangstelling bestaat, wil men 13-14-15 juni 
een bedevaartsreis organiseren naar Echternach (Luxemburg). 
Wilt u meer weten? Er liggen folders achterin de kerk. 
 
Beëindiging werkzaamheden Marij Moonen-Compiet.  
Na dertig jaar trouwe dienst heeft Marij te kennen gegeven per 
1 april te willen stoppen met haar taken als gastvrouw van onze 
parochie. Gestart als hulp bij pastoor Kroon heeft Marij al die 
jaren kerk en bijgebouwen schoon gemaakt, hectoliters koffie 
en thee gezet en containers vol afwas weggewerkt. Het bestuur 
is intern op zoek naar een vervangster, uiteraard in overleg met 
Marij. Op gepaste wijze zullen we in maart afscheid van haar 
nemen. 

 
Zilveren jubileum pater Paul 
Op vrijdag 25 maart 2011 is het exact 25 jaar 
geleden dat Paul Vanluffelen tot priester 
werd gewijd. De  betrokken 

parochiebesturen hebben overleg met hem gevoerd inzake het 
vieren van dit jubileum. Aangezien deze dag (Maria Boodschap) 
midden in de vastentijd valt, en pater Paul die dag ook zijn 
verjaardag viert, is besloten dit jubileum op gepaste wijze in 
fasen te vieren. Op vrijdagavond 25 maart zal om 19 uur een 
eucharistieviering in onze kerk plaats vinden; voorgangers zijn 
deken Paul Verbeek, pater Paul en pastoraal werkster Jeanine 
Heezemans.  Na afloop is er gelegenheid de jarige/jubilaris de 
hand te schudden in ‘de Geveltjes’.  Op zondag 22 mei vindt in 
Goes het officiële feest plaats, maar daarover later meer. 
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Vastenaktie 2011  

De Vastenperiode 2011 loopt van 9 maart tot 24 april 2011. 

Binnenkort ontvangt u via de Caritas meer informatie in uw 
brievenbus over het project van 2011. 

Filippijnen 

Het driejarige thema 'Behoud de schepping' 
krijgt in 2011 als invalshoek 'duurzaamheid'. Centraal staat een 
project op de Filippijnen. Dat richt zich op de bescherming van 
het leefgebied van inheemse groepen op het eiland Mindoro 
Oriental. De lokale organisatie KPLN, opgericht in 1993 door het 
bisdom Mindoro en de Mangyan Mission, ondersteunt de 
inheemse groepen in hun strijd voor een leefbare, duurzame 
toekomst. 

    

We proberen via dit weekblaadje 
u telkens te informeren over de 
omvang van de actie. 
Achterin de kerk komt een 
informatiehoekje met de 
mogelijkheid uw ‘vastenzakje’ 
hier af te geven. Namens Caritas 
alvast hartelijk dank. 

http://www.vastenaktie.nl/nl/Project_2011/Project_2011-Filipijnen.html

