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Communiceren is soms een kwestie van de 
juiste knop…. 
Afgelopen zondag zaten er uiteraard mensen 
in de kerk in de viering van 9 uur. Bij het 
welkomstwoord bleek al snel dat –door een 
technisch falen-  het woord niet te verstaan 
was….Jammer. 

Ondanks verwoede pogingen kon het euvel niet snel genoeg 
verholpen worden.  De overweging bleef verstaanbaar tot de 
eerste banken. 
Dit mankement is beslist geen poging u vooraan in de kerk te 
krijgen….Het is een kwestie van pure pech, die na de viering 
snel verholpen kon worden. Slechts één knopje verzetten en de 
zaak was opgelost. 
Excuses voor het ongemak; we volgen niet het motto van de 
carnaval: we tillen hier wel zwaar aan ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Lief en leed: 
Doop: 
23 februari: 13.30 uur: Simone, Marleen, Adriana Maria 
Kamerling, dochter van Robbin Kamerling en Brigitte de 
Jonge; Deken De Zwagerpad 2 
 
Overleden:  
26 januari: Yvonne Coleta Aleida Siebels. 
02 februari: Dina Rijk-Raas. 
10 februari: Marian de Jonge. 
 
Extra collectes in februari: 
22/23 februari: Caritas-collecte. 
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Zaterdag 22 februari: Sint Petrus’ Stoel 
19.00 uur: eucharistieviering / kindernevendienst met 

voorganger pastor Harrie Buijssen en zang van Esperanto. 
Liturgische kleur: groen. 

 Misintenties:  
 Catharina Boonman * Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en 

Janna Rijk en ov. ouders * Adriaan Hoondert * Leen van Gessel.  
 

Zondag 23 februari: 8e zondag door het jaar/H. Polycarpus 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Ria Mangnus en zang van het 
dameskoor. 

 Misintenties: 
 Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Gretha Schrieks-

Rentmeester * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest 
verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Laurentius Rijk 
en Maria Menheere * Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny 
* Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Jacobus Boonman en Johanna 
Rijk * Kees Ars ov. ouders en fam. * ov.ouders Marinus van Gessel-
Serafina Mattens en fam. * Maria Mattens en Leonardus Mattens * 

Lauran de Winter en ov.fam. * Kees van den Dries. 
13.30 uur: doopviering met doopheer pastoor Fons van Hees. 
 
Zondag 2 maart: 9e zondag door het jaar/ Carnavalszondag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
groen. 

Misintenties:  
 Misintenties:   
 Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel 

Paree * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * lev. Leden Gedurige 



Jaargang 42/nummer 8 : zaterdag 22 februari 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 
   

Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie 
* ov. fam. Martens-Buteijn * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en 
An Balleur * fam. Hubrecht Vermuë-de Winter. 

 Na afloop: koffiehoek achter in de kerk. 
 

Woensdag 5 maart: Aswoensdag 
19.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dames- en herenkoor. 
Liturgische kleur: paars. 

 
Zondag 9 maart: eerste zondag van de veertigdagentijd 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 
paars. 

 Misintenties:   
 Mina Stokx-Capello * Stien Kroon * Adriaan Nagelkerke * ov.fam. 

Vermue-Priem * ov. ouders van ’t Westeinde-de Baar * Jeroen 
Vette en Jozina Rijk. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 25 februari 2014  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: februari : Annelies van Craenenbroeck tel.351364. 
Burg. Van Horsighstraat 18. 

 Maart: Ria Remijn, De Winterstraat 12 tel. 404386. 
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CARITAS: 
Het duurt nog enkele weken, maar vanaf  5 maart tot en met 19 april loopt de 
Vastenaktie  2014. Ook dit jaar zal de Caritas zich inspannen om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen.  
 
Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in Sierra Leone. Na een jarenlange 
burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone weer op. Ze 
proberen hun trauma’s te verwerken en de samenleving weer op te bouwen. 
 
Met dit project willen we de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen aldaar helpen 
een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Er is een hele 
generatie kinderen die niet naar school is geweest vanwege de oorlog. Door ze te 
leren lezen en schrijven en basisvaardigheden als eten koken en andere lessen, 
worden ze voorbereid op een plaats in de samenleving, waardoor ze zelfstandig 
worden. Zodat ze voor zichzelf en later voor hun gezin kunnen zorgen en een 
bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. 
 
Gedurende de periode van de Vastenaktie zal de Caritas u hierover nader 
informeren, zodat u weet waar uw bijdrage aan wordt besteed en hoe u uw 
bijdrage kunt leveren. 
 
Ook dit jaar zullen wij hierbij nauw samenwerken met onze school. Tijdens de 
lessen zal er aan de Vasten in het algemeen en het project in het bijzonder meer 
aandacht worden besteed. Hiervoor zal door de Caritas lespakketen beschikbaar 
worden gesteld. 
 
Hiermee kunnen wij aan onze kinderen overbrengen dat wij in grote welvaart 
leven en bevoorrecht zijn dat zij wel een goede opleiding kunnen volgen voor een 
goede toekomst. Veel van hun leeftijdgenootjes in Sierra Leone krijgen die kans 
niet. Door hierbij stil te staan tijdens de vastenperiode kunnen we hen ook  leren 
dat door zelf een klein offer te brengen, ze iets groots voor een medemens 
kunnen betekenen.  
 
Helpt u mee om dit mogelijk te maken?  Namens de Caritas hartelijk dank voor uw 
gave. 

 
 


