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Bisdombedevaart 2014 

‘Open je hart voor 
Christus’,met deze 
woorden van Paus 
Johannes Paulus II 
wil het bisdom Breda in zijn 
voetsporen treden.   
Men gaat de vierde 
bisdombedevaart organiseren en 
bezoekt daarbij de belangrijkste 
plaatsen uit het leven van deze 
paus. 
Vertrekdatum: 18 oktober 2014 
vanuit diverse opstapplaatsen.  
Terugreisdatum: zaterdag 25 
oktober 2014. 

Organisatie: Pelikaan Reizen, logistiek partner van het bisdom. 
 
Informatiebijeenkomst voor vicariaat Middelburg: 
Dinsdag 29 oktober 2013 in de Willibrorduskerk ’s-Heerenhoek. 
Men start om 19.00 uur met een eucharistieviering en 
vervolgens geeft men alle gewenste informatie, na afloop van 
de dienst. Bij veel belangstelling vindt dit plaats achter in de 
kerk, maar bij een beperkt aantal belangstellenden kan 
uitgeweken worden naar de Willibrorduszaal alhier. 
Informatiefolders worden ter plaatse aangeboden, zodat u op 
uw gemak kunt kiezen en besluiten.  
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Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
23 september: Cornelis Marinus van Dijk,. 
24 september: Anthonia de Pundert-de Jonge 
27 september: Catharina Maria de Jonge-Vermue 
09 oktober: Aalbrecht van den Dries. 
13 oktober: Chris Hoondert, 75 jaar, echtgenoot van 
Corrie Hoondert-Paree, Werrilaan 77. De gezongen 
uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 18 oktober in onze 
kerk, waarna in besloten kring de crematie plaats vond 
in Middelburg. 
17 oktober: Margaretha Geertruida Schrieks- 
Rentmeester, weduwe van Jan Schrieks, 77 jaar. Ze 
woonde Van Steestraat 19. De uitvaartdienst vindt plaats 
op woensdag 23 oktober om 10.30 uur. U kunt afscheid 
van haar nemen op dinsdag 22 oktober tussen 19-20 uur 
in het mortuarium.  
Collectes in oktober: 
19/ 20 oktober: Missiethuisfront 
26/27 oktober: Caritas-regioproject 
 
Opbrengsten speciale collectes:  elke eerste vrijdag van 
de maand is er een bijeenkomst met bewoners van 
Theresiahof, waarin de mogelijkheid bestaat daar de 
heilige communie te ontvangen. Leden van de 
ziekenbezoekgroep verzorgen een kort moment van 
bezinning en gebed. Spontaan werden giften 
geschonken voor onze parochiekern. 
In september: € 7.-; in oktober € 18.-, waarvoor hartelijke 
dank. 
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Zaterdag 19 oktober:  
19.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en samenzang. 
 Misintenties:  
 Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Pieter 

Boonman * ov. Leden Gedurige aanbidding * Mari Franse * 
Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Maria 
Rosalia Goense-Uitterhoeve. 

 

Zondag 20 oktober: Wereldmissiedag/ 29e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en samenzang. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Cornelia Rijk *  Stien Kroon * Tilly Vermue-Joossen * 

Cornelis Vermuë en Cornelia Vermue-van Stee * Gerrit 
Verbart en Anna Uitterhoeve * Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Willem van ’t Westeinde * 
Johannes Vermue en Catharina Almekinders * Marinus van 
Stee en Johanna Almekinders * A. Remijn en J. Remijn-
Boonman en ov. kinderen * Tiny Geijs-Peperzak * Jan Paree 
* Kees Ars ov. ouders en fam. * ov. ouders Marinus van 
Gessel en Serafina Mattens en fam. * Maria Mattens en 
Leonardus Mattens * Lauran de Winter en ov. fam. 

 
Woensdag : 23 oktober 
10.30 uur: uitvaartdienst van Margaretha Geertruida Schrieks-

Rentmeester; voorganger is pastor Bas Rentmeester. Na de 
dienst volgt de graflegging op ons kerkhof. 
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Zaterdag 26 oktober:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen.  
Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 

en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Jan 
van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Krijn de 
Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Jrgt. 
Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * 
Leen van Gessel * Aalbrecht van den Dries-Jobina de Jonge 
en ov. fam. 

 
Zondag 27 oktober: 30e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. 

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Mina Stokx-Capello * Piet de Vos en 
ov. fam. 

 
dinsdag 28 oktober 
19.00 uur: eucharistieviering in het teken van de 

bisdombedevaart ‘Open je hart voor Christus’  die tussen 18-
25 oktober 2014, in de voetsporen van de zalige paus 
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Johannes Paulus II. Voorganger is vicaris Paul Verbeek en 
zang van het dameskoor. 

 Na afloop: informatie over de bedevaartreis in onze kerk. 
 
Vrijdag 1 november: Allerheiligen 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 2 november: Allerzielen 
19.00 uur: herdenkingsdienst voor alle overledenen, met name 

hen die het afgelopen jaar overleden zijn. Voorganger is 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
dames- en herenkoor.  

Misintenties: voorlopige opgave 

 Wim Boonman * Matthijs de Jonge en Maria Janssens * 
Jobina de Jonge-Vette * ov. ouders Frans Traas-Apolonia 
Traas-Moison en ov. fam. * Engelbertus Rentmeester-
Clazien Rijk en dochter Mariëtte * Adriaan Rijk-Dymphna 
Lodiers en zoon Rinus * Han van den Dries * Leen van 
Gessel * Mina Stokx-Capello * ov. ouders Jo Vermue-Remijn 
en Piet Vermue * Marietje de Winter-de Vos * Jacobus de 
Winter en Cornelia de Winter-Zuidhof * Petrus de Vos en 
Stephania de Vos-Nagelkerke * Johanna en Maria Martens 
en fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Cornelis Verdonk en Anna van der 
Heijden * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan 
Franse en ov. ouders * de meest verlaten zielen * ov. Leden 
V.O.K. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * 
Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Harry Verhoeven en 
Dina Verhoeven-de Jonge * Jan en Rienus Schrieks * 
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Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * Jan Werri en 
ov. fam. * Piet Martens en dochter Karen * Pieter Rijk en 
Johanna Knopjes * Piet Faes en Tonnie Faes * ov. ouders 
Johannes van den Dries en Catharina de Jonge. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 29 oktober 2013  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. 

Extra aandacht voor misintenties Allerzielen:   bij tijdige opgave 
worden deze gelezen bij aanvang van de herdenkingsdienst. 

 
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:  voor oktober:    
 Ria Remijn. De Winterstraat 12, tel. 0113-

404386. 
Voor november; Ria Knuit- v.d. Molen, 

Merietestraat 20, tel. 351783. 
 
 
Willibrordzondag  
 3 november vieren we onze kerkpatroon via 

een speciale viering in onze kerk om 9 uur. 
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 Pastor Tom Brooijmans zal voorgang en de zang wordt 
verzorgd door Esperanto.  

 De gebruikelijke koffiehoek na afloop krijgt dan een extra 
feestelijk tintje. 

De misdienaars zullen tijdens deze viering hun jaarlijkse collecte 
mogen houden ten bate van hun uitstapje. 

 
Oliebollenactie : opgave voor zondag 3 november ; de 

formulieren liggen al weer klaar in de kerk. 
 
Presentatie boek parochie H. Willibrordus 1795 – 2012 
 Op zaterdag 9 november vanaf 14 uur hopen wij vele 

belangstellenden te mogen 
ontmoeten in onze kerk. Die middag 
vindt de presentatie plaats van het 
eerste exemplaar van ons boekwerk 
over de geschiedenis van onze 
parochie H. Willibrordus. 
De auteurs ( Tiny Polderdijk en Gerda 
Raas) zullen iedereen daarna de 
gelegenheid bieden een boek aan te 
schaffen tegen de prijs van € 29,95.  
Uiteraard zorgen we voor een 
passende aankleding met een hapje en 
een drankje. 
 

Iedereen is van harte welkom 
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Toneelavond  
Op zaterdag 26 0ktober houden we weer de  ‘s-Heerenhoekse 
avond in de Jeugdhoeve aanvang 19.30 uur.... 
De fanfare St. Cecilia en de ‘s-Heerenhoekse Comedie  
verzorgen de  avond. Voor de pauze een concert en na de pauze 
het toneelspel o.l.v. Ria Hoogesteger. 
                    Je za't ruke, zieé, voele en proeve 
Kaarten zijn te bestellen bij Lau Traas tel: 0113-351874 of bij 
Rinus de Vos 0113-351371 
 
Wereldmissiedag – collecte Missiethuisfront ’s-Heerenhoek 
Zoals u allen weet is onze oud-parochiaan pater Nijsten 
missionaris in Suriname. Hij is daar al actief sinds 1967 en doet 
o.a. veel onderhoudswerk aan kerkjes aldaar. 
Op de kerk van Copieweg (bij Paramaribo)  is een nieuw dak 
aangebracht en ook de omheining is vernieuwd. Verder is de 
renovatie gestart van een kerkje op de plantage Vierkinderen. 
Nu is hij bezig met de kerk van Witsantie, maar de kosten zijn 
erg hoog.  
Vorig jaar is daar een vastenactie voor gehouden en dit jaar wil 
hij voor de kerk van Bernharddorp geld bijeen proberen te 
krijgen. Ook dit dak vertoont verschillende mankementen: 
lekkages en  schade vanwege termietenplagen. 
Dankzij bijdragen uit verjaardagsacties en uw geldelijke steun 
kunnen we hem dit jaar ook weer een mooi kerstpakket sturen. 
Uw gift komt op een goede plaats, direct ten goede van hem, 
dus geen kosten die aan de strijkstok blijven hangen… 
De tweede collecte van deze zondag is dus volledig voor hem! 
Namens het Missiethuisfront ’s-Heerenhoek:  hartelijk dank! 
Jo Rentmeester--Beulens 


