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Parochie Heilige Willibrordus
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rksheerenhoek@zeelandnet.nl
bank:Rabobank: 1285.96538
ING 286578

wekelijkse bijlage

Doop:
31 juli: Romy en Levana Vermeule, dochters van Rick Vermeule,
en Natascha Jongenelen, Kalootstraat 23 Borssele.
Overleden:
25 juni: zr. Stanislaus (Maria Jozina van.’t. Westeinde), 91 jaar
Extra collectes in juli:
23/24 juli: Caritascollecte (zie informatie verder in dit blad)

Zaterdag 23 juli:
19.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door de
liturgische werkgroep; samenzang.
Misintenties:
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov.
fam. * ov. ouders Remijn-Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. * ov.
fam. M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov.
ouders * Cornelia Boonman- van ’t Westende * ov. ouders Harry
Soeters en Margaretha de Jonge * Laurus Grimminck-Adriana
Grimminck-de Jonge zoon Joop en schoondochters Catrien en
Agnes * lev.Leden Gedurige Aanbidding * Jeroen Vette en Josina
Rijk * Ko van den Dries,ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Adriaan
Hoondert * Jan Schrieks en Rienus .

Jaargang 39

nummer 30

zaterdag 23 juli 2011

e

Zondag 24 juli: 17 zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger deken Paul
Verbeek en zang van het dameskoor: Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Piet de Jonge * Gerrit Capello * Jan Boonman-Adriana Remijn en
ov. fam. * Johanna en Maria Martens en fam. * Stien Kroon * Frans
Courtin en Johanna Pieterse * Magdalena Vermue en ov. fam. *
Fridus Tempelaars en ov. fam. * Krijn de Jonge * Laurentius RijkCornelia Rijk-Vermuë * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * ov.
ouders Marinus Ars-Cornelia Geus, zonen en schoondochter * ov.
ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens, dochters en
schoonzonen * Maria Mattens en Leonardus Mattens.

Zondag 31 juli: 18e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang
van het herenkoor. Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Piet de Jonge * Stien Kroon * Joke Capello * Martinus Nijsten en
Cornelia Rijk * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * echtpaar de
Jonge-Rijk en dochter Jo * de meest verlaten zielen * Rinus
Oosthoek, schoondochter Agnes en ov. fam. * Jan en Leune van ’t
Westende en ov. fam. * Jrgt. Lauran de Winter * voor een
voorspoedige genezing.

14.00 uur: viering van woord en gebed/doopviering
Romy ( Petra, Johanna) Vermeule en Levana ( Helena, Johanna)
Vermeule, tweeling van Rick Vermeule en Natascha Jongenelen,
geboren op 16 november 2010, worden gedoopt. Het gezin woont
Kalootstraat 23 te Borssele.Voorganger is pater Paul.

Opgave misintenties: U kunt deze tot dinsdag 26 juli voor de volgende
editie doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via email: winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50.
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Ziekenbezoekgroep:
Contactpersoon van de maand juli: :
Marlies Westdorp, Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387.

Caritas- extra collecte
De extra-collecte van dit weekend is bestemd voor de Caritas en wordt
gebruikt voor “de noden in eigen parochie” . De collecte van juni was
reeds voor het Missiethuisfront aangekondigd.
De vakantieperiode is inmiddels ten volle aan de gang. Voor vele van
onze parochianen is dit een periode van rust, genieten en mogelijk ook
op vakantie gaan. Echter dit geldt niet voor iedereen:
Een leven, het is je gegeven,
Een leven, tot aan je dood
Een leven, met doelen en streven
Een leven, in rijkdom of hongersnood
Arme en rijk landen
Veel oorlogen en misverstanden.
Een wereld met liefde en haat
Een goed leven, dat is waar iedereen voor gaat
Landen waar je niet kunt zijn,
Derde wereld landen, het doet veel pijn
De mensen die daar leven
Hebben die een doel of streven?
Dat soort dingen begrijp je niet,
Jij hebt toch eten en drinken,
Dat zijn dingen die je vaak niet ziet
Je hebt alles wat je hartje begeert.
En soms zit je te zeuren, en het is nog verkeerd.
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Wees tevreden met alles in je leven,
Het is niet altijd aanpakken,
Maar je kunt ook een keer geven,
Denk niet aan je zelf alleen
Zo help mensen een voor een.
Namens de Caritas 's Heerenhoek hartelijk
dank voor uw gave.

Missiethuisfront
Deze week kreeg het Missiethuisfront een
brief van pater Nijsten uit Suriname. Half mei stuurde n zij een mooi
pakket op. Hij kreeg daar op 14 juni bericht van dat het op het
postkantoor van Lelydorp was aangekomen. Op 15 juni is hij het vlug op
gaan halen, want hij is altijd erg blij met post uit Nederland. Hij verschrok
wel van de prijs die het Missiethuisfront moest betalen aan
verzendkosten: € 58,50. Ondanks die kosten is het comité altijd erg blij
als het goed aankomt en niet opengemaakt is.
Pater Nijsten schreef: ‘Ik ben het Missiethuisfront erg dankbaar dat ze nog
steeds aan me denken en me ondersteunen. Niet dat Suriname het armste
land is, maar het is toch een groot verschil met Nederland; zeker hier op
het platteland.’
Pater Nijsten werd ook gevraagd om het dak van de kerk te Copieweg te
vernieuwen, want de asbestplaten beginnen stofvorming te geven. De
platen moeten vervangen worden door zinkplaten. Dit kost echter veel
geld. We gaven hem hiervoor in mei een mooie gift van € 1000.- Daar
kon hij heel wat mee doen, schreef hij.
‘Bij deze wil ik u allen bedanken voor de steun die ik steeds van jullie heb
mogen ontvangen, aldus de pater.’Ook wil ik u allen dank zeggen voor de
giften bij mijn verjaardag’.
Vakantie/gastvrouw
Rosina van den Boom, onze gastvrouw, is vanaf deze week op vakantie.
Mocht u gebruik willen maken van parochiezaal en kunt u niet terecht;
bel even 06-228156 (Richard Gielens) en we stemmen een en ander
samen af.

