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Het kerkelijke jaar…. 
Zoals er een kalenderjaar of een schooljaar is, zo kent de 
katholieke kerk het kerkelijk of liturgische jaar. In de loop van 
een jaar wordt in de liturgie alles wat God voor de mensen 
heeft gedaan, herdacht en/of gevierd. Van feest naar feest, met 
nadruk op bepaalde liturgische kleuren: Van Advent naar Kerstmis en 
Driekoningen;  van de veertigdagentijd naar Pasen en Pinksteren en de 
tijden door het jaar. Vervolgens zijn in iedere periode een aantal 
belangrijke dagen te benoemen: 
 de zondagen. De algemene gedenkdag van de Verrijzenis van de 

Heer en het begin van de week. De zondag begint eigenlijk al na de 
zonsondergang op zaterdagavond. 

 de hoogfeesten. Dit zijn feestdagen met belangrijke geloofswaarde 
voor de katholieke kerk. Ook de hoogfeesten beginnen met het 
avondgebed op de avond van de voorafgaande dag, soms met een 
vigiliemis. 

 de feesten. Vaak lokale feesten van plaatselijk belangrijke 
gebeurtenissen of personen. De feesten worden gevierd op de dag 
zelf. 

 de gedachtenissen. Als gedachtenis aan lokale feiten, personen of 
gebeurtenissen. 

 de zaterdagen door het jaar. Soms kunnen zaterdagen, waarop 
geen andere gedachtenis valt, worden toegewijd aan de maagd 
Maria. 

 de weekdagen. Er zijn een aantal – in volgorde – belangrijke 
weekdagen: Aswoensdag, de weekdagen van de advent en de 
veertigdagentijd en de ‘overige’ weekdagen. 

Er wordt ook wel van roerende feestdagen gesproken. Dit zijn kerkelijke 
feestdagen op een vaste dag, maar met telkens een andere datum. 
Bijvoorbeeld: de eerste zondag van de Advent, Aswoensdag, alle dagen 
van de Goede Week, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en 
Sacramentsdag. 
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Zaterdag 23 november: 
19.00 uur: eucharistieviering/kindernevendienst  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. * ov. fam. Remijn-Huige * Jan van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * Cornelis de Jonge-
Cornelia de Jonge-Vette en fam. * Gilles Voet ov. ouders en 
fam. 

 
 
 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
09 oktober: Aalbrecht van den Dries. 
13 oktober: Chris Hoondert. 
17 oktober: Margaretha Geertruida Schrieks- Rentmeester 
03 november: Petronella Paree. 
12 november: Adriaan Nagelkerke. 
20 november: Johannes Goense, (81 jaar) weduwnaar van 
Maria Rosalia Uitterhoeve, woonachtig Nassauweg 32. De 
uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 27 november om 
10.30 uur in onze kerk, waarna graflegging op ons kerkhof. 
 
Collectes in november 
24 november: Ceciliacollecte t.b.v. beide koren. 
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Zondag 24 november: Christus, Koning van het heelal. 
34e en laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

9.00 uur: Viering van Woord en 
Communie met voorganger 
pastoraal werkster Jeanine 
Heezemans en zang van het 
dameskoor.  
Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
Jrgt. Frans Traas-Apolonia 
Traas-Moison en ov. fam. * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en 
ov. fam. * Stien Kroon * 
Bastiaan de Jonge en Catharina 
Rijk * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * de meest verlaten 
zielen * Magdalena Vermue en 
ov. fam. * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Jan en 
Leune van ’t Westende e ov. 
fam. * Jacobus de Hond-
Cornelia de Hond-van den 
Dorpel,zoon Sjaak en ov. fam. * 
Krijn de Jonge * Nicolaas 
Boonman en Elisabeth de 
Jonge. 

 
      Na de viering is er gelegenheid het parochieboek ‘de Parel van ’s-Heerenhoek’ 

aan te schaffen.    Verkoopsprijs € 29,95. 
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Woensdag 27 november:  
10.30 uur: uitvaartdienst Johannes Goense; voorganger is pastor 

Tom Brooijmans en zang van het Maranathakoor. Na de 
viering is de graflegging op ons kerkhof. 

 
Zondag 1 december:  eerste zondag van de Advent (Levavi) 
9.00 uur: eucharistieviering/ pepernotenviering met 

voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het 
kinderkoor ’Esperanto’. 

 Misintenties:  
 Matthijs de Jonge en Maria 

Janssens * Krijn de Jonge * 
Stien Kroon * lev. Leden 
Gedurige aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen 
en Evers, Ko en Corrie * 
Pieternella Johanna 
Verdonk-van ’t Westende * Anthonia Vermue en ov. fam. * 
Bas en An Balleur * Jaap Vermue * Jrgt. Adrie Paree 

 Na de viering: koffiehoek, achter in de kerk. Tevens 
kerstkaartenverkoop door dames Kerksnuffel. 

 
Zondag 8 december: Maria Onbevlekte ontvangenis/                    

2e zondag van de Advent: (Populus Sion) 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
herenkoor. 
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Misintenties: 
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * Jrgt. Adriaan 

Goense * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * ov. fam. Vermue-Priem * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Marinus Nijsten-
Josina Rijk en ov. kinderen. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 26 november 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. 

 
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:  november;  

  Ria Knuit- v.d. Molen, Merietestraat 
20, tel. 351783. 

 December: Cathy Dingemanse, 
 Deken Tomaslaan 26 tel. 352029 
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KERKSNUFFEL 

  
Op zondag 1 december is de 
volgende actie + tevens 
kaartverkoop van de dames 
van Kerksnuffel.  
Alles ten bate van het 
onderhoud aan de pilaren. 
 
 
 

OLIEBOLLENACTIE 
 In oktober werd door leden van de liturgische werkgroep 

het plan opgevat om geld in te zamelen ten bate van het 
onderhoud van pilaren. 

 Tijdens de eerste zondag van 
oktober werd er  € 206,10 aan 
baten opgehaald via de 
verkoop. Een geweldig succes, 
mede door een aanbod van 
een particulier om alle 
materiaalkosten voor het 
bakken van de oliebollen te bekostigen. 

 Ook tijdens de Willibrordzondag, 3 november werd er 
gebakken en verkocht. Die zondag haalde men €250,60 op. 

 In december worden er geen oliebollen gebakken, omdat 
men niet wil concurreren met de traditionele 
oliebollenactie van de carnavalsvereniging.  
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KERKRADIO-UITZENDING ? 
 De afgelopen weken werden we meerdere malen gewezen 

op storingen in de verbinding met de kerkradio.  Het defect 
bleek ondermeer te zitten in het modem, dat de verbinding 
vormt tussen kerk en luisteraar. Ook luisteraars via de 
computer kregen telkens te horen dat er geen uitzending 
was, terwijl de dienst of viering wel doorging…. 

 Vervelend tot irritant voor iedereen die mee wil luisteren en 
dan niet in staat is dat te doen. Blikseminslag heeft schade 
aan apparatuur aangericht en onderdelen 
moeten vervangen worden… 

 We bieden onze excuses aan, al kunnen we 
slechts beperkte invloed uitoefenen om dit 
euvel te bestrijden. Dank voor hen die ons 
direct bellen, als dit probleem zich voordoet. Een teken dat 
u trouw luistert! 

 Op dit moment was nog niet duidelijk of alles naar behoren 
werkt…wij houden u op de hoogte! 

 
Kerkhof-berichten 

 
Een enkele keer komt het voor dat 
er werkzaamheden op het kerkhof 
verricht moeten worden waarbij het 
noodzakelijk is het kerkhof voor 
enkele uren af te sluiten. Denk 
hierbij  o.a. aan herbegraven. U treft 
dan bij de ingang  de volgende tekst 
aan: 
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IN VERBAND MET WERKZAAMHEDEN 

IS HET KERKHOF  ENKELE UREN GESLOTEN 

De volgende tekst kunt u bij een uitvaart op de weg naar de 
begraafplaats aantreffen. Helaas moeten we constateren dat 

mensen luidruchtig praten of zelfs lopen te lachen. 

UIT RESPECT VOOR DE OVERLEDENE EN NABESTAANDEN 

VERZOEKEN WIJ U STILTE TE BEWAREN… 

Winterperiode 

De kerkhofwerkers werken de komende periode niet elke 
woensdag op het kerkhof. Vanwege de winterperiode is er 
minder onderhoudswerk te doen. Uiteraard verricht men 
werkzaamheden als dat onverhoopt noodzakelijk is. 

Mortuarium 

De verwarming in het mortuarium is aangepast. De twee oude 
kachels zijn vervangen door nieuwe thermostaatkachels. 
Hierdoor blijft ook deze ruimte vorstvrij en kunnen alle 
schoonmaakwerkzaamheden gewoon blijven plaats vinden. 

Collecte 2013 

Tijdens de Allerzielenviering op 2 
november jl. ging er iets mis: we 
vergaten te collecteren ten behoeve 
van het onderhoud van ons kerkhof. 
Mocht u uw bijdrage alsnog willen 
schenken: we houden ons aanbevolen. 
Vermeld duidelijk: bijdrage kerkhof 2013.  
Bankgegevens staan bovenaan in deze bijlage. 


