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MIVA-COLLECTE 
In augustus vindt de jaarlijkse MIVA collecte 
plaats in de katholieke kerken. MIVA zet 
ieder jaar een of meer projecten centraal.  
In 2014 is het thema van de MIVA 
collecte:Help jongeren met een handicap in 
Burkina Faso en Uganda 
De opbrengst van de MIVA-collecte in de 

katholieke kerken gaat dit jaar naar vervoersmiddelen voor albino’s in 
Burkina Faso en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda. 
Deze mensen hebben onze steun heel hard nodig. 
Pionier Fabéré 
Fabéré helpt albino’s in Burkina Faso. Albino’s hebben slechte ogen en 
hun huid is heel gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van 
albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen 
onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en 
hebben ze een grotere kans op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor 
schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino’s ondanks  
hun slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben albino’s te 
lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en kent 
deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt 
albinisme bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer 
albino’s in een groter gebied te bereiken. 
Pionier Henry 
Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden 
als minderwaardig gezien. Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak 
worden ze uit schaamte afgestoten door hun familie. Henry helpt deze 
jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Hij zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en 
probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken. Henry is zelf 
gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in  
Uganda om hun houding te veranderen en de positie van gehandicapten 
te verbeteren. Henry heeft communicatieapparatuur nodig voor zijn 
bijeenkomsten  
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Collecterooster:  
23/24 augustus: MIVA-collecte 
31 augustus: speciale collecte vanwege 140 jaar kerkgebouw.  

De officiële viering vindt plaats zondag 9 november:   
Willibrordzondag. 

Lief en leed: 
 
Overleden:  
09 juli: Pieter Vette. 
27 juli:  Lou Verdonk 
03 augustus: Franciscus Marinus Martens 
14 augustus: Eduard Bordui 
18 augustus: Willem.Boonman, 85 jaar, weduwnaar van  Anthonia 
Alphonsina Meulblok, Burgemeester van Horsighstraat  28. 
Uitvaartdienst en graflegging op ons kerkhof vonden plaats op vrijdag 21 
augustus.  
20 augustus: Sjaak van Eijkeren, 69 jaar, echtgenoot van Corrie van 
Eijkeren-Rijk, Emmastraat 9.Crematie te Middelburg vindt plaats op 
maandag 25 augustus onder leiding van pastor Tom Brooijmans. 
 
Zaterdag 23 augustus: H. Rosa van Lima 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen/ 
Misintenties: 

Jrgt. Dymphna Rijk-Lodiers, Adriaan Rijk en zoon Rinus * Gerardus 
Raas en ov. fam. Raas-de Hond * Jobina Vette en ov. fam. * ov. 
fam. M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Aalbrecht van den Dries – Jobina de Jonge en ov. fam. * 
ov. ouders de Pundert-de Jonge en zoon Wim * Janus Raas-
Francina Traas en fam.  
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Zondag 24 augustus: 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door de liturgische 

werkgroep met zang van het dameskoor. 
Misintenties:  

Mina Stokx-Capello * Gretha Schrieks-Rentmeester * Kees Geus en 
ov. fam. * Cornelis de Winter * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-
van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * Leny de Winter-Vermue * 
Tiny Geijs-Peperzak * ov. fam. Vermue-Priem * Lauran de Winter en 
ov. fam. *  voor een ernstig zieke *Job Rijk- Mientje Huige en 
dochter Tonnie. 

 
Maandag 25 augustus: begin schooljaar 2014-2015  
13.00 uur: crematie Sjaak van Eijkeren te Middelburg; 

voorganger: pastor Tom Brooijmans. 
Woensdag 27 augustus: H. Monica:  
geen viering in onze kerk. 
Donderdag 28 augustus: H. Augustinus ( bisschop en kerkleraar) 
Geen viering in onze kerk. 
Vrijdag 29 augustus: Marteldood van de H. Johannes de Doper 
Geen viering in onze kerk. 
Zaterdag 30 augustus: geen viering in onze kerk. 
Zondag 31 augustus: 22e zondag door het jaar/ 140 jaar H. 

Willibrorduskerk ’s-Heerenhoek.  
 9.00 uur:  eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het herenkoor. Speciale collecte voor de 
jarige kerk> aanpassing interieur 

Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
  Franciscus Stokx * ov. ouders van ’t Westende-van Eijkeren en ov. 

fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-
Elena Ars en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. 
* Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de 
meest verlaten zielen * Marietje de Winter-de Vos * Hugo Ars-
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Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Jaap de Jonge-de Jong en ov. kinderen * Pieternella 
Johanna Verdonk-van ’t Westende. 

Zondag 7 september:  23e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  

Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel 
Paree * Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Kees Geus en 
ov. fam. * Cornelis de Winter * Jozina van ’t Westeinde * lev. Leden 
Gedurige Aanbidding * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Jaap Vermue. 

Na afloop: koffiehoek achterin de kerk. 
 
opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 26 augustus  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 
voor augustus :Ria Remijn, De Winterstraat 12.; tel. 
404386. 
 
Noveenkaarsen: te koop ten bate van het 140 jarig bestaan van 
onze kerk; kosten € 5.- te koop achterin de kerk. 


