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Zaterdag 22 oktober:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het gemengd koor Missicanto. Liturgische  kleur: groen 
 Misintenties:  
 ov.ouders Willem van ’t Westeinde en Paulina de Baar * Daan 

Boonman en ov. fam. * Jobina Vette en ov. fam. * Betje , Pieter 
en Janna Rijk en ov. ouders * Jrgt. Catharina Oosthoek-
Martens en Laurentius Oosthoek * Laurus Grimminck-Adriana 
Grimminck-de Jonge, zoon Joop en schoondochters Catrien en 
Agnes * Aalbrecht van den Dries-Jobina de Jonge en ov. fam. * 
Jan Paree * Jrgt. Piet Faes en zoon Tonnie * ov. ouders Marinus 
Ars-Cornelia Geus, zonen en schoondochter * ov. ouders 
Marinus van Gessel-Serafina Mattens, dochters en 
schoonzonen * Maria Mattens en Leonardus Mattens * 
Cornelia Boonman-v.’t Westende * Karen Martens. 

 

Overleden: 
13 oktober: Matthijs de Jonge, 92 jaar.. 
 
Extra collectes in oktober: 
22/23 oktober: Hope for Life voor zie voor toelichting verderop in dit blad 
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 zondag 23 oktober: 30e zondag door het jaar/    

      Wereldmissiedag  
9.00 uur:  viering van woord en communie met medewerking 

van de liturgische werkgroep en het dameskoor. 
 Misintenties:  
 ov. ouders Willem van ’t Westeinde en Paulina de Baar *  

Stien Kroon * Sjef Bordui- Maria de Vos en ov. fam. * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen * 
Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. * Krijn de 
Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Willem van 
den Dries en Dina Hoondert * Jacob Zuiderwijk en 
Catharina Witkam * Tiny Geijs-Peperzak. 

  

Zondag 30 oktober: 31e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor; liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Joke Capello * Stien Kroon *  Jan Boonman-Adriana Remijn 

en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Laurentius Boonman- Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* Jrgt. Jo de Jonge, echtpaar de Jonge-Rijk * de meest 
verlaten zielen * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * 
Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * fam. Martens-Buteijn * 
Corrie Traas-Stokx * Hendrina Grimminck-Allemekinders * 
ov. ouders A. van ’t Westeinde-Jobina de Jonge,kinderen en 
kleinkinderen. 
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 Opgave  misintenties: U kunt deze tot dinsdag 25 oktober  

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. 

 Misintenties voor Allerzielendienst?  Denkt u er aan dat deze 
misintenties uiterlijk komend weekend (vrijdag 28 oktober) 
worden doorgegeven?  

 
Allerzielen: 2 november 

Op woensdag 2 november om 19 uur zullen we 
tijdens een herdenkingsdienst stil staan bij alle 
overledenen van onze parochie. Nabestaanden  
zullen binnenkort via een apart schrijven worden 
uitgenodigd voor deze dienst, die geleid zal 

worden door pastoraal werkster Jeanine Heezemans. Na de 
dienst bestaat de mogelijkheid om het herinneringskruisje op te 
halen.  
Ook kan men op eigen gelegenheid – overdag- of na de dienst 
via een stille tocht naar het kerkhof gaan, om daar een 
herdenkingslicht te plaatsen bij de graven van dierbaren. 
Leden van de werkgroep ‘kerkhofbeheer’ zijn al weken in de 
weer om ons kerkhof in ordelijke staat te brengen.   
Wij vragen u beleefd de graven van overledenen met respect te 
benaderen en de omgespitte aarde met rust te laten. Te vaak 
worden paden verlaten en grond plat getrapt. Dit verstoort de 
netheid, die deze vrijwilligers zo graag op en rond ons kerkhof 
wil achterlaten. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  
voor oktober: mevr. Saar de Jonge- van Eijkeren,  

       Kuijpersdijk 12. tel. 351393  
      voor november: mevr. Ria Knuit –v.d. Molen.     
      Merietestraat 20, tel 351783. 
 

 aanpassing collecteren tijdens diensten/vieringen:  in 
goed overleg met de liturgische werkgroep is 
afgesproken dat in vieringen of diensten met een 
speciale (tweede) collecte, deze collecte pas plaatst 
vindt na slotwoord en zegenbede; bij de uitgang van de 
kerk. Met name het samenvallen van collecte en 
evangelielezing werd als bezwaar aangedragen. Het 
betreft hier een proefperiode van minimaal twee 
maanden: 1 november 2011 – 1 januari 2012. Speciale 
collectes worden altijd vooraf aangegeven. 

Extra collecte ten bate van de Caritas 
Caritas 's-Heerenhoek neemt sinds jaren deel aan het regionaal 
samenwerkingsverband van alle Caritassen. Hierin wordt 
informatie uitgewisseld en gewerkt aan de regionale 
afstemming. De Caritassen in de regio kiezen en ondersteunen 
gezamenlijk een regioproject. 
Met alle parochies ondersteunen we reeds enkele jaren in 
Ghana een Hope for Life- project van Friedl Nelissen uit Goes.  
Sinds vorig jaar is er veel gebeurd. Dit jaar viert Hope for Life het 
25 jarig bestaan. Dit is een hele mijlpaal voor de organisatie. 
Hope for Life wil meer bekendheid geven aan hun projecten en 
de gehandicapten , zodat ze als volwaardig worden aangezien.  
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Friedl Nelissen runt Hope for Life in Ghana samen met een 
Amerikaanse collega.  
Het afgelopen jaar is een database gerealiseerd, waarin alle 
leden staan geregistreerd en gevolgd kan worden wat de 
vorderingen zijn. Het doel is om meer inkomsten generende 
projecten op lokaal niveau te starten zodat ze niet afhankelijk 
zijn van donaties van buiten af, maar zelfvoorzienend zijn. Door 
de crisis wordt dit echter  moeilijker.  
De bakkerij is één van de inkomsten generende projecten van 
Hope for Life. Op dit moment  werken er drie gehandicapten en 
zeven niet gehandicapten in de bakkerij. Het werk is erg zwaar. 
Er wordt gewerkt van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends.   
Dit jaar willen ze lokaal brood gaan bakken en dit door de 
gehandicapten laten verkopen. Hierdoor kunnen meer 
gehandicapten aan het werk en zo in hun eigen 
levensonderhoud voorzien. Ook zij willen eigen baas zijn, niet 
onder een baas werken en zelfstandig in hun levensonderhoud 
voorzien.  
Friedl Nelissen bedankt de Caritas voor de bijdrage aan Hope for 
Life. Zonder onze steun hadden ze de (gehandicapte) leden van 
Hope for Life niet kunnen helpen met beroeps gerichte 
trainingen en voorzieningen om hun mobiliteit te vergroten.  
Er zijn inmiddels 6 leden aan een training geholpen, waarmee ze 
zich kunnen ontwikkelen in hun vakgebied. Bijvoorbeeld als 
kleermaker, schoenmaker of het maken van taarten. 
Daarnaast zijn de leden geholpen met krukken, rolstoelen en 
driewielers zodat ze mobieler zijn en daardoor beter in de 
samenleving kunnen functioneren. Zonder deze hulpmiddelen 
zijn ze aan huis gekluisterd. Wat ze eenzaam en afhankelijk 
maakt.  Een kleine bijdrage kan hun leven veranderen.  
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Uw bijdrage is geen gift, maar een start van een bedrijfje voor 
een menswaardig en zelfstandig bestaan.  Namens Friedl 
Nelissen en de Caritas hartelijk dank. 

 
Parochie ’s-Heerenhoek; heden-verleden- toekomst ? deel 5 
Een parochie leeft voor een groot deel van de inkomsten, die 
door parochianen gegeven worden: de kerkbijdrage. 
De inkomsten vertonen een wisselend beeld: 
2005 2006 2007 2008 2009 

92.619 194.487* 57.156 80.860 69.822 
*hierin zit een legaat verwerkt van €87.517.-  

Kostenplaatje/tekorten 

2005 2006 2007 2008 2009 

- 24.993 + 51 - 36.889 - 2086 - 25.773* 

*geen definitief cijfer vanwege verrekeningen met boekjaar 

2010 

De vaste kosten liggen beduidend hoger dan de wisselende 
inkomsten. Dat houdt in dat we jaarlijks te kampen hebben met 
negatieve resultaten: tekorten. Geen enkele instelling kan 
draaien op verlies; een kerk dus ook niet. Vandaar dat we goed 
moeten plannen wat we in onze parochie wel/niet of later 
aanpakken. 

Kerkbijdrage 2011: 
In het blad ‘Parochienieuws’ van november zal een bijsluiter 
opgenomen worden aangaande kerkbijdrage en interesse voor 
een bijdrage. Een aantal parochianen zijn nog niet 
aangeschreven of hebben –via verkeerde adressering – nog 
geen verzoek tot bijdrage ontvangen. 
Anderen geven regelmatig te kennen geen belangstelling meer 
te hebben voor ons regionale parochieblad: Parochienieuws. 
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Om de kosten in de hand te houden willen we iedereen vragen 
aan te geven of men het blad op prijs blijft stellen. 
Uiteraard vinden we het belangrijk om in contact te blijven met 
onze leden van de geloofsgemeenschap.  De meest elementaire 
steun van € 5.- ter bestrijding van de jaarlijkse drukkosten van dit 
blad, moet toch mogelijk zijn voor een ieder…. 
 

Concert Zeeuws-Vlaams Kamerkoor: vrijdag 4 november 
Op vrijdag 4 november vindt in onze kerk een 
concert plaats van het Zeeuws-Vlaams 
Kamerkoor. De Maria-vespers van Pergolesi: 
‘Vespro della Beata Vergine’. Dit werk wordt 
zelden in Nederland uitgevoerd en is minder 
bekend dan het ‘Stabat Mater’. 
Het koor wordt begeleid door een 

barokensemble; verdere medewerking wordt verleend door 
Sarah Peire (sopraan) en de dirigent  Marcel van Westen. 
Kaarten (€ 15.-) zijn te koop bij de ingang van de kerk; het 
concert begint om 20 uur. 
Willibrordzondag: 6 november 2011 

'We hebben veel meer bereikt dan wij ons veertig jaar geleden 
konden voorstellen of dromen.' Dit zei kardinaal Walter Kasper 
tijdens de persconferentie bij de presentatie van het boek 
Harvesting the Fruits over de resultaten van de oecumenische 
dialogen met Anglicanen, Lutheranen, Methodisten en 
Gereformeerden.  

In het kader van Refo500 heeft de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene in samenwerking met uitgeverij Abdij van Berne 
een Nederlandse vertaling uitgegeven onder de titel 'Een rijke 
oogst - de vruchten van de oecumenische dialoog'. Op 16 juni 
organiseerde de vereniging in samenwerking met de 
katholieke en protestantse theologische faculteit een 
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symposium over dit boek. De teksten van dit symposium zijn 
vanaf 20 september 2011 na te lezen in het tijdschrift 
‘Perspectief’ 

Het thema van Willibrordzondag 2011 is 
ontleend aan dit boek over de vruchten van de 
oecumenische dialogen. Met de keuze van dit 
thema willen we stimuleren dat de oogst van de 
oecumene ook in de parochies doorklinkt en 
werkt. Ter ondersteuning van de bespreking 
van het boek Een rijke oogst is een korte notitie 

gemaakt met gespreksvragen. 

Voor de viering van Willibrordzondag wordt gebruik gemaakt 
van de teksten uit het misboekje voor de 32e zondag door het 
jaar van de uitgeverij Abdij van Berne die geheel afgestemd 
zijn op het thema van Willibrordzondag.  

Op deze eerste zondag van november willen we 
als parochie stil staan bij onze kerkpatroon en 
naamgever van onze kerk. 

Als in 2012 alle huidige parochies worden 
opgeheven, zal de naam H. Willibrordus enkel nog voortleven 
in ons kerkgebouw. 

Om 10.00 uur hopen we vele parochianen te mogen ontmoeten 
in en na de speciale viering, die zal worden opgeluisterd door 
het dames- en herenkoor.   
Alle misdienaars zullen tijdens deze viering aanwezig zijn, om 
hun jaarlijkse bijdrage voor een uitstapje te mogen ophalen. 
Na de viering worden alle kerkgangers uitgenodigd voor een 
kopje koffie of thee. De vernieuwde parochiezaal zal worden 
opgesteld en ingezegend door pater Paul. We sluiten deze 
feestelijke ochtend af met een glaasje en een hapje.  


