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Een lichtpuntje voor de bijna jarige.. 
 
Wie jarig is trakteert, maar wordt ook vaak 
getrakteerd op een aardigheidje. Wat geef je een 
140-jarige? 
Vandaag start de actie ‘lichtpuntjes voor Willibrord’. 
Via de verkoop van noveenkaarsen proberen we 
extra gelden te verzamelen, om onze kerk te 
kunnen voorzien van nieuwe lichtarmaturen: 
kroonluchters. 
De huidige lampen hebben een felle lichtbundel en kunnen 
niet onbeperkt aan-/uitgeschakeld worden. 
Dankzij de dames van de Kerksnuffel en een aantal speciale 
collectes hebben we zo’n 2500 euro al bijeen gesprokkeld. 

Helaas nog niet genoeg om alle lampen te vervangen, maar het begin is 
er…en hoop doet leven! 
Doet u mee? De speciale noveenkaarsen met de afbeelding van ons 
Mariabeeld of de Willibrorduskerk kosten €5.- per stuk, maar branden 
onafgebroken negen dagen ( een noveen). Uiteraard kunt u ook thuis 
een lichtpuntje opsteken voor het welslagen van een vakantie, 
beterschap van een zieke of een steuntje in de rug voor iemand, die het 
moeilijk heeft. 
Wekelijks steken velen een kaarsje op bij het Mariabeeld, achter in de 
kerk, maar dat lichtpuntje brandt maximaal 6 uur. Vanaf heden kunt u 
een lichtpuntje branden dat- bij een volgend bezoek aan de kerk- nog 
brandt!  
Maandelijks houden we u op de hoogte. In tegenstelling tot eerdere 
meldingen, vieren we het 140 jarig bestaan van ons kerkgebouw niet 
eind augustus, maar pas op 9 november: Willibrordzondag. Koren en 
voorgangers willen er iets speciaals van maken en dat lukt niet direct na 
een zomerstop. 
Werkgroep 140 jaar Willibrorduskerk ‘s-Heerenhoek 
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Collecterooster:  
3 augustus: Caritascollecte 
23/24 augustus: MIVA-collecte 
31 augustus: speciale collecte vanwege 140 jaar kerkgebouw.  
  De officiële viering vindt echter pas plaats op zondag 9  
  november: Willibrordzondag. 

Lief en leed: 
Doop: 
10 augustus:  16 uur: Laurentius Paulus Vilnes Paree, zoon van Paul Paree 
en Gundega Pozarska, Kaapstad Zuid-Afrika. 
 
Overleden:  
12 juni: Marinus Rijk. 
09 juli: Pieter Vette. 
 
Zondag 20 juli: zestiende zondag door het jaar. Liturgische kleur: groen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

samenzang/ organist Wolfgang Nijholt. 
 Misintenties:  
 Adriaan Nagelkerke * Jan Boonman- Adriana Remijn en ov. fam. * 

Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk * ov. 
Leden Gedurige Aanbidding * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-
van Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko 
van den Dries,ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jeroen Vette en 
Jozina Rijk * Marinus Nijsten – Josina Rijk en ov. kinderen * Cornelis 
de Winter * Krijn de Jonge * Louise van Eijkeren ov. 
ouders en fam. 

  

Dinsdag 22 juli: H. Maria Magdalena, geen viering in onze 
kerk. 

 
Woensdag 23 juli: H. Birgitta van Zweden, kloosterlinge 

en patrones van Europa.  
Geen viering in onze kerk. (zie afbeelding) 
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Vrijdag 25 juli: H. Jacobus, apostel; geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 26 juli: HH. Joachim en Anna,  
ouders van de heilige Maagd Maria.  
Geen viering in onze kerk.  (zie icoonafbeelding). 
 
Zondag 27 juli: zeventiende zondag door het jaar; 

zalige Titus Brandsma 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Harrie Buijssen en zang van het dameskoor. 
Misintenties: 
 Mina Stokx-Capello * Jan Stokx * Henny Nette-

Jasperse-Piet Traas en ov. ouders Frans Traas – Apolonia Traas-
Moison en ov. fam. * Gretha Schrieks-Rentmeester * Jobina Vette 
en ov. fam. * ov.fam. Remijn-Huige * ov. fam. M. Boonman-
Jasperse * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * de meest verlaten zielen * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jrgt. 
Lauran de Winter * Jan en Leune van ’t Westende en ov. fam. * 
Kees Ars ov. ouders en fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-
Serafina Mattens en fam. * 

           Maria Mattens en Leonardus Mattens. 
 
Dinsdag 29 juli: H. Martha, Maria en Lazarus, vrienden van de Heer. 

Geen viering in onze kerk. 
 
Donderdag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester. Geen viering. 
 
Vrijdag: 1 augustus: H.Alfonsus Maria de ’Liguori, bisschop en 

kerkleraar. Eerste vrijdag van de maand/ communiebezoek/ 
informatie via mevrouw Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875.  Geen 
viering in onze kerk. 
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Zondag 3 augustus: 18e zondag door het jaar 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de liturgische 

werkgroep en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
 Jan Franse en ov. ouders * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-

Paree * Nel Paree * Cornelis de Winter * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Martinus Nijsten en 
Cornelia Rijk * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Bas en An Balleur 
* fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Adrianus Franciscus Franse en 
Wilhelmina Franse-Franse. 

Na afloop: koffiehoek (achterin de kerk of in pastorietuin) 
 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 22 juli  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. 

 
Let op!  geen zaterdagavondviering meer tot zaterdag 23 augustus; alle 

geplande misintenties voor die zaterdagen worden – automatisch- 
doorgeschoven naar de daarop volgende zondagochtend. Indien u 
een aanpassing wenst, kunt u dat natuurlijk doorgeven aan mevr. 
Nel de Winter! 

 

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 juli:  Marlies Westdorp. Kapelaan 

Koningstraat 11; tel. 352387.  
          Voor augustus: Ria Remijn, De Winterstraat 12, tel. 404386. 
 


