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Zaterdag 20 augustus: 
19.00 uur: viering van woord en communie,  
 verzorgd door de liturgische werkgroep; met zang van het 

dameskoor. 
 Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Cornelis Verhaar-Wilma 

Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de 
Jonge * Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie 
* Aalbrecht van den Dries-Jobina de Jonge en ov. fam. * 
fam. van ’t Westeinde –Rijk, voor een goede gezondheid * 

 fam. Joossen-van ’t Westeinde, voor een goede 
gezondheid. 

Overleden: 
25 juli: Magdalena de Jonge, 87 jaar. 
26 juli: Neeltje  Menheere-Moison,  95 jaar. 
25 juli: Magdalena de Jonge, 87 jaar. 
26 juli: Neeltje  Menheere-Moison,  95 jaar. 
 
Extra collectes in augustus: 
20/21 augustus: Caritascollecte  

27/28 augustus: MIVA-collecte* (zie toelichting verderop in dit blad) 
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Zondag 21 augustus : 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Con Amore. 
 Misintenties:  
 Jrgt. Dymphna Lodiers – Adriaan Rijk en zoon Rinus * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Stien Kroon * 
Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieters * 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. * Albrecht 
Remijn-Johanna Boonman en ov. kinderen * Laurentius Rijk 
en Maria Menheere * Gerrit Capello * Tiny Geijs-Peperzak. 

 
Zaterdag 27 augustus: H. Monica  
19.00 uur: 

eucharistieviering/kindernevendienst 
met voorganger pastor Harrie Buijssen, 
samenzang. 

 Misintenties: 
 Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. M. 

Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * Krijn 
de Jonge * Johannes Vermue en 
Catharina Almekinders * Daan Boonman 
en ov. fam. * Job Rijk en Mientje Huige * Leny de Winter-
Vermuë. 

 
Zondag 28 augustus: 22e zondag door het jaar ; H. Augustinus        
                                         MIVA-zondag. 

http://heiligeninkruissteek.50webs.com/plaatjes/monica7.jpg
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Misintenties:  
Stien Kroon * Joke Capello * Piet de 
Jonge * Cornelis de Jonge * Adriaan 
Goense-Elena Ars en ov. fam. * Larentius 
Boonman-Vermue en ov. kinderen * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 
ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * 
de meest verlaten zielen * Magdalena 

Vermue en ov. fam. * ov. ouders van ’t Wetende-van 
Eijkeren en ov. fam. * Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë 
en ov. fam. * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * 
Laurentius de Vos en Maria de Winter. 

 
Vrijdag 2 september: Eerste vrijdag van de maand; 

communiebezoek aan zieken. (opgave vooraf via mevr. Ria 
Hoogesteger-Geijs, tel. 351875) 

 
Zondag 4 september: 23e zondag door het jaar 
 Misintenties: 
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar 

Wilma Hamerlinck en fam.*  Stien Kroon * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie 
* Laurentius Priem en ov. fam. * Anthonia Vermue 
en ov. fam. * Bas en An  Balleur. 
 Na afloop : koffiehoek, achterin de kerk.  

 
 

Opgave  misintenties: U kunt deze tot 
dinsdag 23 augustus  voor de volgende  editie doorgeven via 
mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via e-mail: 
winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50. 
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Ziekenbezoekgroep: 
contactpersoon van de maand augustus : 
Jo Paree-Hoondert, Burgemeester Timansweg 7, 
tel. 351273.         
       
 

CARITAS 
Caritas als instelling voor individuele hulpverlening is 
meer dan  ooit noodzakelijk in een tijd waarin 
economische crises aan de orde van de dag zijn. 
Ook in onze eigen parochie zijn er voortdurend 
mensen, die van een te smalle beurs moeten leven. 
Hun inkomsten of uitkering kunnen slechts de meest 
noodzakelijke kosten (vaak verplichtingen als ziekenfonds, huur 
en energiekosten) dekken.  
Gelukkig zijn er in onze geloofsgemeenschap mensen te vinden 
die – ondanks de financiële tegenslagen- anderen een warm 
hart toedragen. Zonder enige ruchtbaarheid er aan te willen 
geven worden er giften gedaan, om noodzakelijke kosten voor 
bijvoorbeeld vervanging van een wasautomaat of onmisbare 
fiets voor anderen te betalen.  
In andere gevallen staan mensen goede spullen af, die 
hergebruikt kunnen worden. Het gaat hier dan zeker niet om 
afdankertjes, maar kwalitatief goed materiaal in prima staat. 
 
In het laatste magazine van ons bisdom Breda (nummer 3-2011) 
staat een interessant artikel over Caritas en armoedeonderzoek in 
Nederland. Voor hen die interesse hebben, leggen we dit artikel 
achter in de kerk klaar. Het magazine zal binnenkort ook digitaal 
beschikbaar zijn op onze website en die van het bisdom Breda zelf. 
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MIVA-collecte: 

‘Haar leven, uw zorg?’ 

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-
collecte plaats in de katholieke kerken. 

Tijdens deze collecte staan 3 bijzondere mensen 
centraal: zuster Josephine Valarmathi, Antony 
Raj en Murali. Alle drie hebben ze een missie: 
help de vrouwen en kinderen in India op weg 
naar een betere toekomst. MIVA wil hen 
steunen met concrete middelen zoals een bus, 
auto en riksja. Helpt u ook mee?  

Open Monumentendag 2011 

Voor de 25e keer wordt deze dag (feitelijk 
een weekend za. 10/zo 11 sept.) gehouden. 

Uiteraard stellen we ons monumentale kerkgebouw H. 
Willibrordus ook open op beide dagen tussen 13-17 uur. 

Thema: ‘een oud gebouw met een nieuwe functie’  Als bestuur 
vinden we hier voldoende aansluiting op, door dieper in te gaan 
op de veranderingen in en rond het kerkgebouw. Speciaal voor 
deze dagen wordt er een gidsje samengesteld, dat op beide 
dagen te koop is voor € 1.-  

Daarnaast zullen we – in samenwerking met onze andere 
parochies in de Bevelanden en Schouwen-Duiveland, aandacht 
besteden aan de sacramenten; ter gelegenheid van de week van 
de sacramenten, die het bisdom Breda eind september 
organiseert. 

http://www.miva.nl/index.php?option=com_facileforms&Itemid=52
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Naast het sacrament van de 
doop, besteden we aandacht 
aan de eucharistie, het 
vormsel, de biecht, het 
huwelijk, de ziekenzalving en 
zo mogelijk aan het 
priesterschap. 

Graag zouden we 
parochianen willen vragen 
hun medewerking te willen 
verlenen. We denken daarbij 
aan: 

 Doop: (rond de doopkapel) zouden we graag attributen 
willen laten zien, die met de doop te maken hebben. 

 
Eucharistie: met name de eerste heilige communie stellen 
we hierin centraal: rond het priesterkoor zullen we dieper 
ingaan op de kracht van dit sacrament en voorwerpen die 
rond dit familiefeest werden gebruikt of gedragen. 

 Het vormsel: in vergelijking met de eerste communie een 
ingetogen feest, maar voor de betrokkene een bewuste 
keuze tot hernieuwing van de doopbelofte.  Met name 
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foto’s zullen hieraan herinneren; evt. in combinatie met 
zaken rond de Plechtige Communie (einde lagere school). 

 De biecht: de functie van de biechtstoel en de rol die deze 
nu in onze kerk speelt…. 

 Het huwelijk: het kerkelijk huwelijk heeft aan populariteit 
ingeboet; wie helpt ons aan voorwerpen die een indruk 
geven hoe een kerkelijk huwelijk verliep?  (er is al een 
trouwjurk beschikbaar gesteld) foto’s  e.d. van harte 
welkom. 

 De ziekenzalving (vroeger ook wel H. Oliesel, of ‘bedienen’ 
genoemd. Wellicht het meest gevreesde sacrament, omdat 
men in de laatste fase van het leven staat… we zijn op zoek 
naar een nachtkastje, een zgn. bedienkruisje met evt. twee 
plaquettes, die men vroeger op veel slaapkamers zag, 
waskom, toiletset e.d. 

Hoe kunt u helpen? 
Heeft u over een of meerdere onderwerpen voorwerpen of 
foto’s die we tentoon mogen stellen die twee dagen, dan horen 
we dat graag. Uiteraard dragen we zorg voor uw spullen en 
ontvangt u alles netjes terug. 
Informatie of iets te melden: bel Richard Gielens, na 18 uur: 0113-
352067/ 06-22815618 of mail naar: 
rksheerenhoek@zeelandnet.nl een briefje in de bus van het 
parochiecentrum mag ook. We nemen dan contact met u op. 
 
Vrijwilligersavond 10 september 2011 
Een aantal vrijwilligers heeft gereageerd op ons verzoek tot 
opgave. Zonder opgave kunnen we geen plaatsen reserveren! 
Graag een reactie in de brievenbus van het parochiecentrum of 
een mailberichtje naar: info@rksheerenhoek.nl en we nemen 
contact met u op. 1 september sluit de opgave!  
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Informatiestandaard 
Het bisdom Breda heeft weer een aantal interessante 
geloofsboekjes uitgegeven: deze keer in het kader van de 
sociale leer van de kerk. 
Tijdens de open monumentendagen zullen we deze uitgaven en 
reeds bekende boekjes onder uw aandacht brengen. 
 
Geloofsboekjes 2010 over de zeven sacramenten: 

 

 

Geloofsboekjes 2009: 

 

  2008:  

Geloofsboekjes 2008: 

 

 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2010 geloofsboekje_doopsel.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2010 geloofsboekje_eucharistie.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2010 geloofsboekje_vormsel.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2010 geloofsboekje_wijding.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2010 geloofsboekje_huwelijk.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2010 geloofsboekje_boete en verzoening.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2010 geloofsboekje_ziekenzalving.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2010 geloofsboekje_kleurboekje.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2009_Geloofsboekje_1_Kerkgebouw.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2009_Geloofsboekje_3_TabernakelEnGodslamp.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2009_Geloofsboekje_2_AltaarEnLezenaar.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2009_Geloofsboekje_5_DoopvontEnWijwater.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2009_Geloofsboekje_4_KaarsenEnRamen.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2008-09-15 GeloofsboekjeGebed.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2008-09-15 GeloofsboekjeGeloven.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2008-09-15 GeloofsboekjeBijbelEnGeloof.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2008-09-15 GeloofsboekjeGelovenInChristus.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2008-09-15 GeloofsboekjeDadenVanGeloof.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2008-09-15 GeloofsboekjeEucharistie.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2008-09-15 GeloofsboekjeLijdenEnGeloof.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2008-09-15 GeloofsboekjeHetKwade.pdf

