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Gastvrijheid 
De afgelopen dagen hebben we al duizend 
mensen in onze kerk mogen begroeten en dan 
moet Kerstmis nog komen… 
Dankzij de inzet van vrijwilligers konden we alle 
kerkgasten ( fanfare, Bevelands Kerstkoor, Don 
Boscoschool, kinderen, leerkrachten en ouders) 
een warm en sfeervol welkom bieden. 
De komende dagen staat geheel in het teken van 
kerst, maar voorafgaand moet de kerk nog meer 

in kerstsfeer gebracht worden. Alle koren oefenen hun gehele 
kerstrepertoire en laten het de komende week horen aan iedereen die 
het wil.. 
Wist u trouwens dat Esperanto en Missicanto een gastoptreden 
verzorgen tijdens de kerstviering op 24 december in de Maria 
Magdalenakerk in Goes?  
We mogen trots zijn op het feit dat we nog een kinderkoor hebben, 
want enkel Heinkenszand en onze parochiekern bezitten zo’n groep. 
Het gezegde ‘een profeet wordt in eigen land niet geëerd’ is ten dele van 
toepassing, want wat wij heel gewoon vinden en minder op waarde 
schatten, is voor anderen van onschatbare waarde! Hopelijk geeft het 
aantal bezoekers aan de gezinsviering op 25 december om 10 uur aan 
dat we de inzet van kinderen in vieringen enorm waarderen! 

 
Kerstcommunie bij u thuis 

Op 24 december ’s morgens wordt de 
kerstcommunie thuis gebracht bij mensen die dit op 
prijs stellen.  
Belt u of uw familie even met de mensen die 
daarvoor door de parochiekerncommissie zijn 
aangewezen: Marlies Westdorp tel. 352387 of Ria 
Hoogesteger tel. 351875. 
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LIEF EN LEED: 
Overleden: 
21 november: Kees ( Cornelis) Goense. 
 
Collecterooster: extra collectes in december: 
24/25 december: onderhoud van onze kerk 
31 december: Bloemengroep. 
  

Zondag 21 december : vierde zondag van 
de Advent  
9.00 uur : Viering van Woord en Communie 
met voorganger pastor Wiel Hacking en zang 
van het dameskoor. 
Misintenties :  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 

Hamerlinck en fam. * Cornelis de Jonge en Cornelia van Gessel * 
Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 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 * Hugo Ars-Magdalena 
Ars-Rijk en zoon Bertus * Piet de Vos en fam. 

 

dinsdag 23 december 
13.00 uur: Adventsviering met pastor Jeanine 
Heezemans voor alle leden van de KBO; het 
dameskoor verzorgt de zang. 
 

woensdag 24 december: Kerstavond 
23.00 uur: eucharistieviering/ nachtmis met 
voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dames- en herenkoor.          
Liturgische kleur: wit. 
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Misintenties:  
   Adriaan Westdorp-Johanna Westdorp-Janse.kleinzoon Roel ov. ouders 

en broer Joost *  Gretha Schrieks-Rentmeester * Chris Hoondert en ov. 
fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Adriaan Nagelkerke en ov. fam. * 
Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Marian de Jonge-de Jonge * 
Jan Stokx * Gerardus Raas en ov. fam. Raas-de Hond * Clasina en Josina 
Boonman * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. 
ouders * Marinus Boonman en Cornelia Vermue * Jacobus de Hond-
Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * Harry 
Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Cornelis Janse.echtgenoot 
van Lenie Janse-de Hond * ov. ouders de Jonge-de Jong * ov. ouders 
Janse-van ’t Westeinde * Wannes Franse ov.ouders en fam. * ov. 
ouders Arjaan van de Bulck-Johanna Geus en ov. fam. *  Lauran de 
Winter en ov. fam. * Leen van Gessel * Corrie Traas-Stokx. 

         

Donderdag 25 december: Kerstmis, geboorte van Jezus 
10.00 uur: gezinsviering met voorganger pastor Jeanine Heezemans en 
zang van Esperanto. 
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Misintenties:  
           Jan Stokx-Mina Stokx-Capello en dochter Corrie * Marian de Jonge-de 

Jonge * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Cornelis de 
Winter * Marinus Rijk * Dina Rijk-Raas en fam. en Sjaak van Eijkeren * 
Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * Jrgt. Adriaan de Jonge-Jobina 
de Jonge-Rijk en dochter Jo * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * ov. fam. Martens-Buteijn * ov. 
Leden V.O.K. * Tilly Vermue-Joossen * Jrgt. Maria van Eijkeren-Remijn * 
Conny Limonard * Bas en An Balleur * Jaap Vermue * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Fridus Tempelaars en 
ov. fam. * Leny de Winter-Vermue * Frans en Ko Martens * Willem en 
Lena de Jonge-de Winter * van harte Beterschap * Jan Hazen * Milou 
Steinmeier * Henricus van den Bulck en ov. fam. * Francina Traas –
Janus Raas en fam. * Arjaan de Jonge en fam. * Adrie Paree * Catharina 
Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek. 

 
Vrijdag 26 december: Tweede Kerstdag 
11.00 uur: levende kerststal in Heinkenszand 
14.00- 16.00 uur: mogelijkheid tot kerststalbezoek in onze eigen kerk. 
 
Zondag 28 december: 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. Voordeckers en 
zang van het herenkoor. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties: 
 Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Jobina Vette en ov. fam. * 

Pieter Boonman * Laurentius Boonman-Vermuë en ov. kinderen * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * uit dankbaarheid voor een 90 Jarige * 
Kees Ars. 

      
Opgave misintenties  
U kunt deze tot dinsdag 23 december  voor de volgende editie 
doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr.Nel de de 
Winter-Roks, tel.351852. Graag op enveloppe vermelden: misintenties. 
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De ziekenbezoekgroep vindt het prettig om van u te horen, als 
er iemand al langere tijd ziek is. Of de persoon nu 
thuis of elders verblijft, doet niet ter zake. U mag 
deze gegevens altijd doorgeven aan de 
contactpersoon van de maand december: 
Annelies van Craenenbroeck, Burg. Van 
Horsighstraat 41, tel. 351364. 

 
Kerstactie? Heeft u nog babykleding over voor een pasgeboren baby? 
Ook zijn we nog op zoek naar een wieg. Vluchtelingenwerk Borsele/’s-
Heerenhoek weet er weg mee. Bel R. Gielens, 06-22815618. 
 
 



Jaargang 42/nummer 51 : zondag 21 december 2014 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 
   

 



Jaargang 42/nummer 51 : zondag 21 december 2014 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 
   

 



Jaargang 42/nummer 51 : zondag 21 december 2014 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 
   

 


