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 Parochie Heilige Willibrordus 
Deken Holtkampstraat 9 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Telefoon parochiecentrum: 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl 
www.rksheerenhoek.nl 
secretariaat: Richard Gielens 
rksheerenhoek@zeelandnet.nl 
                                                                                                      wekelijkse bijlage  
bank:Rabobank: 1285.96538 
giro:  286578        
 
 
 
 

Goede God, 
Vandaag is het Pasen 
en viert de Kerk  
dat Jezus verrezen is  
en voor altijd leeft bij de Vader. 
Help ons te geloven 
dat alle overledenen voor altijd 
verder leven bij God. 
We willen elke dag opnieuw blijven denken aan Jezus 
en ons best doen om in zijn voetspoor verder te gaan. 
Amen. 
 

Uit: ‘Thuis in de veertigdagentijd ’ 
gebeds- en doeboekje voor kinderen, uitgegeven door het 
bisdom Breda, ter gelegenheid van de vastenperiode, maart 
2011. 
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Zaterdag 23 april: Stille Zaterdag 
19.00 uur: paaswakeviering / eucharistie met voorganger pater 

Paul en zang van het dames- en herenkoor. Wijding van 
doopwater. Liturgische kleur: wit 

Misintenties:  
Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Jobina 
Vette en ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * ov. 
ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. 
ouders * ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de Jonge 
* Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * 
Job Rijk en Mientje Huige * ov. ouders Paree-martens, Jan 
en Toos * Willem van den Dries en Dina Hoondert * Jacob 
Zuiderwijk en Catharina Witkam * Leden en ov. Leden van 
de Z.K.V. * Laurus Traas-Maatje Menheere en ov. fam. * 
Johannus Schrieks en Bets Westdorp * ov. ouders 
Rentmeester-Martens * Marien de Vos-Maria Rentmeester 
en ov. fam.*Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus 
 

Overleden:  
09 maart: Hendrina Grimminck- Allemekinders, 90 jaar. 
26 maart: Klazina Moison-Balleur, 88 jaar. 
08 april: Margaretha Vreeke-Westdorp, 79 jaar. 
11 april: Gerardus Capello, 83 jaar. 
22 april: Adriaan Westdorp, 81 jaar, echtgenoot van Jannie  
Westdorp-Janse, wonende Deken Tomaslaan 17. Uitvaart op 
woensdag 27 april 10.30 uur. 
 Collecteschema voor april 2011: 
22/23 april:  collecte is mede bestemd voor onkosten- 
bestrijding bloemversiering. 
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Zondag 24 april: hoogfeest 
van Pasen  
10.30 uur: gezinsviering/ 
viering van woord en 
communie met voorganger 
pastoraal werker Wiel Hacking 
en zang van Missicanto en 
Esperanto. 

Thema: ‘in de voetsporen van Jezus’.  
Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
Eduard de Moor en Clazina de Moor-de Jonge * Magdalena 
Vermue * Piet de Jonge * Joke Capello * Laurentius Rijk-
Cornelia Rijk-Vermue en ov. fam. * Laurentius Ars en 
Adriana Ars-Joosen * Catharina Paree * ov. ouders Frans 
Traas-Apolonia Moison en ov. fam. * Adrianus Franciscus 
Franse-Wilhelmina Franse-Franse en ov. fam. * Jrgt. 
Cornelis Vermuë * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Johanna en Maria Martens en fam. * Stien Kroon 
* Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten 
zielen * ov. Leden van de K.V.O. * Tilly Vermue-Joossen * 
Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Jaap Vermue * Jan 
Hazen * Betje de Vos-Knuit * Leny de Winter-Vermuë * 
Bastiaan de Jonge en ov. fam. de Jonge-Hoondert * 
Antonia Remijn en ov. fam. * Arjaan de Jonge en ov.fam. de 
Jonge-Raas. 

 
Woensdag 27 april 



Jaargang 39 nummer 17 zaterdag 23 april  2011 

10.30 uur uitvaartdienst van Adriaan Westdorp, voorganger 
pastor Tom Brooijmans, waarna graflegging op ons 
kerkhof. 

 
Zondag 1 mei: Beloken Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger vicaris Vincent 

Schoenmakers en zang van het dameskoor. Liturgische 
kleur: wit. Na afloop: koffiehoek 
Misintenties: 

 Jobina van den Dries *  Piet Timmerman en  Lucija 
Stambulac * Piet de Jonge * Johannes van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. *  Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en 
fam. * Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Jrgt. Jan Franse en ov. ouders * lev. Leden Gedurige 
aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en 
Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen. 
 

 
 
Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag  26 april  voor de volgende 
weekeditie doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 
351852 of via e-mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties 
kosten € 10,50. 

Ziekenbezoek:  
Weet u iemand die aandacht nodig heeft, geef dit dan door 
aan de ziekenbezoekgroep ’s-Heerenhoek. De contactpersoon 
van de maand  april: Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26 
tel. 0113-352029. 
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Paasattenties 
Woensdag 20 april waren 
vertegenwoordigers van onze 
parochie ook aanwezig bij de 
diocesane chrismaviering te 
Kloosterzande.  Wij kregen 
daar de drie oliën uitgereikt, 
bestemd voor doop, oliesel en 
priesterwijding. Namens onze 
parochie boden wij de Zeeuws-
Vlaamse Voedselbank een 
paasmand aan, zodat mensen 
met een minimumbudget ook  
het paasfeest kunnen vieren. 

 
 
Chrismaviering 2011 
In de liturgie van de chrismamis verkondigde het evangelie dat 
Jezus in de wereld is gezonden 
om de Blijde Boodschap te brengen aan armen en gevangenen, 
aan blinden en aan mensen in 
verdrukking (Lc. 4, 16-21). 
Het is onze roeping om in het voetspoor van Christus op onze 
beurt God en onze medemens lief 
te hebben. Door de zalving met chrisma ontvingen wij de heilige 
Geest om als Kerk de liefde van 
Christus uit te dragen. Die liefde is de rode draad in de diaconie 
en in de sociale leer van de Kerk 
(Caritas in Veritate, n. 2). 
De apostel Jakobus schrijft: “wat baat het een mens te beweren 
dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? [..]  
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Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te 
eten, en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Houd u warm 
en eet maar goed, en hij zou niets doen om in hun stoffelijke 
nood te voorzien - wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, 
op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood” (Jak. 
2, 14-17). 
Ik bid dat ieder van ons herkenbaar is als leerling van de 
verrezen Heer, met Zijn liefde als rode draad in ons denken, 
doen en laten. 
Kloosterzande, 20 april 2011 
+ J.H.J. van den Hende 
bisschop van Breda 
  

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF Files/2011-04-21 Chrismakaart2011.pdf
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De Heer is in onze wereld gezonden om de 
liefde van God te laten zien en die liefde 
mee te delen aan de mensen. Hij is 
gekomen om de naaste te zijn van iedere 
mens in nood. 

Door de sacramenten van het doopsel en 
het vormsel zijn wij met Christus 

verbonden, en worden wij op onze beurt uitgezonden in de 
wereld met concrete woorden en daden van liefde. 

actie Kerkbalans 2011 
In het volgende juni-
nummer van 
Parochienieuws vindt u 
een bijlage, waarin we 
als parochiebestuur 
verantwoording 
afleggen van inkomsten 
en uitgaven. 
Het doet ons goed te 
mogen vaststellen dat 
vele parochianen van                           
’s-Heerenhoek, Borssele 
en Nieuwdorp zich nog 
betrokken voelen bij de 
geloofsgemeenschap 
van de Heilige 
Willibrordusparochie. In 
een tijd waarin volop 
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gediscussieerd wordt over geloof, betrokkenheid met de 
kerk en het geestelijk ambt, kunnen we uw hulp en/of 
geldelijke steun niet missen. 

 We zouden er niet aan moeten denken dat we onze kerk 
zouden moeten sluiten, of erger nog: slopen, omdat de 
staat van onderhoud daartoe aanleiding geeft. 
Wist u dat ruim 150 vrijwilligers zich inzetten om onze kerk 
en directe omgeving in goede conditie te houden? Het 
aantal taken dat men samen vervuld beslaat meer dan 245 
werkuren per week. Letterlijk en figuurlijk: onbetaalbaar! 

 
Daarom: vragen wij uw steun via een vrijwillige bijdrage. 
Uiteraard kan dat via hand- en spandiensten. Op vele 
terreinen is uw hulp meer dan welkom. 
Muzikaal via koren; onderhoud/schoonmaak via 
klussengroep of Nilfiskgroep; kerkhofwerk of assistentie bij 
vieringen (hulpkoster)…Voor ieder wat wils… 
Het bisdom adviseert een donatie (op basis van inkomsten) 
van 106 euro op jaarbasis, maar uiteraard bepaalt u zelf wat 
u over heeft voor onze parochie 
Indien u een aantal jaren dit richtbedrag, of anderszins een 
gift overmaakt, worden uw donaties verrekend met 
eventuele kosten die u maakt bij vieringen van doop,  
communie, vormsel, huwelijk of uitvaart. 
 
Een aantal parochianen heeft de kerkbijdrage al 
overgemaakt, waarvoor hartelijk dank. 
 
Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de 
penningmeester van ons parochiebestuur: dhr. Robert van 
den Boom, tel. 0113-563044 of via info@rksheerenhoek.nl 
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