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Zaterdag 21 januari: H. Agnes, Maagd en martelares 
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en 

muzikale medewerking  van het Tjoedakoor.   
Misintenties: 
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlicnk en fam. * Mari Franse * 

ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. 
ouders en zussen Jo en Corrie *  Krijn de Jonge * 
Wilhelmina Corstiaanse. 

 
 
 

Overleden: 

16 januari: Johanna (Catharina) Vermue- Remijn, 
weduwe van Pieter Vermue, 90 jaar; woonachtig 
Nassauweg 18; uitvaart was op vrijdag 21 januari, 
waarna graflegging op ons kerkhof 
Extra collectes in januari  2012: 
28/29 januari: Caritascollecte 

collecte tijdens de viering 

Opbrengsten bijzondere collectes: 

 Oudjaarsviering: € 170,11 t.b.v. onderhoud 

kerk 
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Zondag 22 januari: 3e zondag door het jaar: ‘Komt, volgt Mij’ 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Cornelia Rijk * Johanna  en Maria Martens en fam. * Stien 

Kroon *  Sjef Bordui- Maria de Vos en ov. fam. * Tilly 
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van 
Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. 
fam. Vermuë-Priem * Cornelis de Jonge  * Gerrit Capello * 
Adriaan Westdorp ,kleinzoon Roel ov. ouders en broer 
Joost * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam.* 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jaap 
Vermue. 

 
Zaterdag 28 januari: H. Thomas van 
Aquino, priester ( liturgische kleur: groen)  
19.00 uur: eucharistieviering/ 
kindernevendienst met voorganger 
pastor Tom Brooijmans en zang van 
Missicanto 
Misintenties:  
Daan Boonman en ov. fam. * Pau en 
Julia Polfliet-Viskens * Betje, Pieter 
en Janna Rijk en ov. ouders * 

Cornelia Boonman-van ’t Westende * Laurentius van 
Gessele en ov. fam. 
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Zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar:  
Thema: ‘ luister heden naar zijn stem’ 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor. 
Misintenties:  
 Joke Capello *  Stien Kroon * Magdalena Vermue en ov. 

fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest 
verlaten zielen * Magdalena de Jonge * Pieter Pover en ov. 
fam. * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen. 

 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 24 januari 2012  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?  
 * januari 2012:  mevr. Paree-Hoondert,    
    Burg. Timansweg 7, tel. 351273.  

Nilfiskgroep 

Op dinsdag 17 januari kwamen de dames van de 
schoonmaakploeg samen en namen we afscheid van mevr. 
Maria van Aert-Vos, die vele jaren trouwe dienst vanwege 
leeftijd en gezondheid moet stoppen. Onze dank ging vergezeld 
van een bloemetje. 
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Kerkelijk jaar van de Oosterse kerken 

Het kerkelijk jaar is afwijkend aan die 
van de RK Kerk. De afgescheide 
Armeense en Koptische kerk gebruiken 
de Juliaanse kalender. Hierdoor valt 
Kerstmis en Pasen bijvoorbeeld op 
andere data.  Meestal dertien dagen 
later dan onze feestdagen. 

 De Oosters-Orthodoxe kerken 
gebruiken de Juliaanse kalender voor 
de tijd van Pasen  (de Grote Week en 
vervolgens de Lichte Week). Vandaar 

dat onze kerk nog tot deze datum in kerstsfeer is gehuld, om de 
byzantijnse dienst nog meer tot zijn recht te laten komen. 

Parochiekalender  & gids 2012 
Op 8 januari werden de eerste 100 exemplaren van de nieuwe 
parochiegids & parochiekalender uitgereikt.  Iedereen, die dat 
wenst kan na de viering een exemplaar gratis meenemen. Zo 
blijft u op de hoogte van alle vieringen, diensten en activiteiten 
in en rond onze kerk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelf 
een gids of kalender mee te nemen, geef  uw adres door en we 
bezorgen deze gratis. 
Kwartettenbal Kwadendamme 
Carnaval is nog een maand van ons verwijderd, maar de echte 
liefhebber houdt graag alle troeven in zijn hand. Vandaar dat op 
21 januari a.s. de vier carnavalsverenigingen van onze regio   
(Goes, ’s-Heerenhoek, Kwadendamme en Lewedorp) eenmaal 
per jaar samenkomen om gezamenlijk dit te vieren.  
Vrijdag 3 februari is het Ouwoeravond in Oriënt Express, vanaf 
21.00 uur. 
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Toeristische Pelgrimstocht door Polen 
Als vervolg op de indrukwekkende Pelgrimstochten, die ons in 
2002 naar Rome/ Italië, in 2004 naar Santiago de Compostela/ 
Spanje en Fatima/ Portugal, in 2006 naar Knock/ Ierland en in 
2007 naar Medjugorje/ Bosnië –Herzegovina en Kroatië en in 
2010 naar Loudes en Lisieux Frankrijk hebben gebracht, wordt in 
samenwerking met Pelikaan Reizen voor 2012 weer een reis 
georganiseerd.Tijdens deze 10- daagse reis bezoeken we diverse 
bedevaartplaatsen in Polen  zoals Wadowice, geboorte plaats 
van Johannes Paulus II, Czestochowa, waar zich de Zwarte 
Madonna bevindt. We rijden door het mooiste gedeelte van 
Zuid-Polen en bezoeken  o.a.de beroemde zoutmijnen en 
Auschwitz .  
Het vertrek is op zaterdag 19 mei 2012 en thuiskomst op 
maandag 28 mei 2012.  
Volledige informatie over de reis krijgt u tijdens de 
informatiebijeenkomst. Daarom nodigen wij u graag uit voor 
deze informatiebijeenkomst, die zal worden gehouden op 
maandag 6 februari 2012 in de Parochiekerk van de Heilige 
Blasius te Heinkenszand, aanvang om 19.30 uur. 
Mocht u vragen hebben over de reis of over de informatie-
bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met: 
Dhr. Kees Rentmeester 0113-351687 of  06-10170143  
e-mail: Rentmeester-Fr@kpnplanet.nl  
 
Kieltjesmis:  
zaterdag 4 februari vanaf 11 uur trekken we leden van de 
carnavalsvereniging ‘de Koenkelpot’ uit Paerehat weer door 
onze straten om uw bijdrage te vragen. 
’s Avonds om 19 uur hopen zij u ook te ontmoeten tijdens de 
kieltjesmis en aansluitende bijeenkomst in ‘de Jeugdhoeve’. 

mailto:Rentmeester-Fr@kpnplanet.nl
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Actie kerkbalans landelijk start in januari; 
 ’s-Heerenhoek wacht tot april/mei 2012… 

 In veel parochies en 
protestantse 
gemeenten start men 
bij aanvang van het 
nieuwe boekjaar ook 
de actie “kerkbalans’. 
 
Kerkgenootschappen 
hebben het ‘zwaar’, 
maar dat geldt voor 
meer instellingen op 
charitatief vlak. 
Welke Nederlander 
voelt de teruggang 
(recessie) niet in de 
portemonnee? 
Daarom is het een 
bemoedigend teken 
dat mensen te kennen 
geven de kerk te willen 

blijven steunen.  Dat kan maandelijks via een vrijwillige bijdrage, 
of automatische machtiging per maand , kwartaal of ineens. Het 
is wel van groot belang dat uw gegevens bij ons bekend zijn. 
Zeker indien u achternaam behoort bij de meest gebruikte 
achternamen in onze regio. Soms komt er een bijdrage van 
bijvoorbeeld fam. De Jonge binnen, maar ontbreken voorletters 
of postcode.  Wilt u er daarom op letten dat uw voorletters of 
postcode + huisnummer worden toegevoegd bij de 
opmerkingen of betalingskenmerken. Wij streven ernaar ons 
ledenadministratie-systeem nog verder te volmaken.  
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Parochienieuws nr. 10 valt eind komende week weer bij u in de 
bus.  Zo’n kleine twintig vrijwilligers brengen trouw dit kerkblad 
bij u thuis,  als u dat wilt.  
Elk jaar verhuizen er mensen van en naar ons dorp en zo 
ontstaan wijzigingen in bestanden, maar ook fouten. Het kan 
voorkomen dat u – als nieuwe bewoner- de post van de vorige 
bewoner ontvangt. Als u daar geen prijs op stelt, stuurt u de 
post terug. Bij het blad ‘Parochienieuws’ ligt dat anders…. 
Indien u geen belangstelling voor dit blad heeft, geef dat a.u.b. 
gewoon aan. Wij proberen dan zo snel mogelijk uw naam en 
adres uit de adressenlijst te halen.   
Wij kennen geen abonnees, dus ook geen abonneegeld, maar 
sommigen geven gevolg aan onze wens: 

Geef mij de vijf! 10 
nummers Parochienieuws 
kosten de parochie in totaal 
5 euro per adres. 10 
opzeggingen leveren ons 
dus al een aardige 
besparing op. In de 

afgelopen drie jaar verlaagden we het aantal exemplaren van 
750 > 700 per nummer. Anderen gaven aan, wel te willen 
bijdragen aan de drukkosten van het blad en maakten spontaan 
vijf euro over! 

Dank voor uw donatie, wat vele kleintjes (ook die vijf euro) 
maken ons financieel sterker, gezonder.  

Wilt u nu reeds uw bijdrage overmaken? Dat kan, zowel nog 
voor 2011, 2012 of een combinatie. 

 Bankrekening 1285.96.538 Parochie H. Willibrordus 
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Wenst u geen blad meer te ontvangen? Kies een van volgende 
opties: 

 Een telefoontje naar het parochiecentrum/ 
antwoordapparaat 0113-351264 en vermeldt uw naam en 
adres. 

 Een mailtje naar info@rksheerenhoek.nl 

 Een briefje in de bus van het parochiecentrum,  Deken 
Holtkampstraat 9  4453 AH ’s-Heerenhoek. 

Bidweek voor eenheid : 
Opvallend veel parochianen bezochten afgelopen zondag, 15 
januari de Catharinakerk te Borssele. De koffiehoek 
voorafgaande aan de dienst werd door alle aanwezigen zeer 
gewaardeerd. 
Het bloemetje van de week (zoals men dat in de protestantse 
kerk kent) werd aan een parochiaan van ’s-Heerenhoek bezorgd 
als steuntje bij genezing. 

Onze parochie kent ‘het bloemetje van 
de week’ niet, maar leden van de 
ziekenbezoek- werkgroep komen graag 
bij mensen, die na een 
ziekenhuisopname of langer ziekbed 
weer aan hun herstel bezig zijn. Geef 
gerust adressen aan hen door via de 
contactpersoon van de maand (zie apart 

kopje). Tijdens die gezamenlijke oecumenische viering werd ook 
het idee geopperd om contacten te leggen met de gemeente 
van Nieuwdorp.  Het parochiebestuur zal dit verzoek uiteraard 
meenemen en zo nodig actie ondernemen. Wij houden u op de 
hoogte. 


