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Misintenties en overlijdensberichten 
 

 
In onze parochiekern ’s-Heerenhoek wonen bijna 200o mensen, 
waarvan er zo’n 1140 nog enige kerkelijke betrokkenheid 
hebben. Het woord ‘parochiaan’ is moeilijk te definiëren, omdat 
mensen uit Nieuwdorp en Borssele ook tot de parochiekern ’s-
Heerenhoek behoren en we sinds 2013 geen parochie meer zijn. 
Voor onze ledenadministratie is het best moeilijk om precies te 
bepalen wie wel/niet lid is van de parochiekern ’s-Heerenhoek. 
Niet iedereen geeft wijzigingen door: geboorte, maar geen 
doop; samenwonen of burgerlijk huwelijk, maar geen kerkelijk 
huwelijk; verhuisberichten en overlijden. 
Indien iemand uit onze kern overlijdt, dan kan men via de 
‘teamwacht’ telefonisch melding maken van dat overlijden. De 
pastor van dienst komt dan in actie en neemt samen met de 
uitvaartondernemer alle zorg inzake uitvaart en begrafenis of 
crematie op zich. 
Indien iemand geen pastorale zorg wenst, komt het bericht 
wellicht in de krant. Hierdoor vernemen wij, als 
parochiekerncommissie dat een dorpsgenoot overleden is.  
In geval er sprake is van kerkelijke betrokkenheid nu, of in het 
recente verleden, vermelden wij de naam van de overledene 
eenmalig, als wij een bericht van overlijden via de pers 
vernemen. De persoon in kwestie hoeft dus geen parochiaan te 
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zijn,  maar kan voor de gemeenschap ’s-Heerenhoek wel een rol 
van betekenis gespeeld hebben. 
Indien iemand overlijdt en pastorale zorg heeft aangevraagd, 
dan wordt automatisch zes weken lang de overledene herdacht 
en in elke dienst of viering genoemd; ook al vindt er geen 
kerkelijke uitvaartdienst plaats. 
Als er een kerkelijke uitvaartdienst is, wordt er tijdens die dienst 
gecollecteerd voor de overledene. De opbrengst van die 
collecte komt volledig ten goede aan misintenties voor die 
overledene.  De nabestaanden van de overledene ontvangen na 
ongeveer 6-10 weken na de uitvaart een bericht, waarin de 
opbrengst van de collecte wordt vermeld. Zij kunnen dan 
binnen twee jaar na de uitvaart misintenties laten lezen volgens 
het toen geldende tarief ( dit tarief is al jarenlang € 10,50). 
Indien er geen kerkelijke uitvaart heeft plaats gevonden, maar 
enkel een crematiedienst is geweest, is er ook geen collecte 
gehouden en kunnen enkel misintenties worden gelezen na 
betaling. Ook dan is het tarief gelijk aan het dan geldende tarief 
van ( 2014: € 10,50). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lief en leed: 
Overledenen:  
18 december: Martina Priem-Smulder.  
26 december: Geerardus Raas.  
19 januari: Wil Jongman-Stols, weduwe van Kees Jongman; 
tot voor kort wonende Dregmansstraat; 65 jaar.   
 
Extra collecte in januari: 
25/26 januari: Caritascollecte. 
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Zaterdag 25 januari: bekering  van de heilige apostel Paulus 

 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. 
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Misintenties: 
  Wim Boonman * Adriaan Westdorp en Johanna Westdorp –

Janse * Catharina Boonman * Jobina Vette en ov. fam. * ov. 
fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Cornelia Boonman-van ’t Westende * fam. Jaap de 
Jonge-de Jong en ov. kinderen * ov. ouders De Jonge- de 
Pundert en zoon Wim. * uit dankbaarheid voor een 
verjaardag. 

 
Zondag 26 januari:  derde zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en samenzang; 
 Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * 

Tilly Vermue-Joossen * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam. * Johanna en Maria Martens en fam. * Martinus 
Nijsten en Cornelia Rijk * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Mina Stokx-Capello * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * H. Anthonius * Lauran de Winter en 
ov.fam. Gretha Schrieks-Rentmeester * Jaap Vermue * Krijn 
de Jonge * Pieter Pover en ov. fam. 

 
dinsdag 28 januari: H. Thomas van Aquino (priester en 

kerkleraar) 
9.30 uur:  jaarlijks overleg en feestvergadering met de dames 

van de Nilfiskgroep in de Willibrorduszaal. Alle betrokkenen 
hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
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Zondag 2 februari: Maria Lichtmis  
9.00 uur: eucharistieviering met 

voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het 
dameskoor. 

 
Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn 

en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Marinus  van Stee en Jobina Almekinders * Chris 
Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree *  uit 
dankbaarheid. 

   Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk 
feest. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in 
de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen 
na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals 
beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen; 
vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. Het is de 
laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die 
van Kerstmis.  In de Oosterse kerken wordt het feest zoals 
alle feesten dertien dagen later gevierd, dus op 15 februari. 
Gebruiken 
Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en 
een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de 
naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest 
rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: Kyndelmisse, Frans: 
Chandeleur). 
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Zondag 9 februari: vijfde zondag door het jaar 
10.30 uur !!!  Eucharistieviering in het kader van 20 jarig bestaan 

K.B.O.-Zeeland. Voorganger is pastor Tom Brooijmans 
(pastoraal adviseur K.B.O.) 

Misintenties: 
Jrgt. Wim Boonman* Mina Stokx-Capello* Stien Kroon* ov. 

ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 
echtpaar De Jonge-Rijk en dochter Jo * ov. leden V.O.K.* 
ov. familie Vermue-Priem * Nicolaas Boonman en Elisabeth 
de Jonge * jrgt. Marinus van ’t Wsteinde@ Jrgt. Antonia 
van ’t Westeinde * Jan van den Dries- Margaretha Vermuë 
en ov. familie* Adriaan Nagelkerke en ov. familie. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 28  januari 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:  januari 2014:  
 Marlies Westdorp, Kap. Koningstraat 11  tel. 352387. 
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Extra collecte Caritas 
Ook dit jaar zal de  Caritas ’s-Heerenhoek zich weer inzetten, met de 
weliswaar beperkte mogelijkheden die we hebben, voor onze 
medemens. Meer dan eens hebben we het afgelopen jaar 
ondersteuning in onze eigen parochiekern geboden. U kunt hierbij 
denken aan tijdelijk middelen beschikbaar stellen zodat 
huisuitzetting wordt voorkomen of ondersteuning aan personen of 
gezinnen die om welke reden dan ook (tijdelijk) een extra steuntje 
in de rug nodig hebben. Uiteraard doen we dat aan de hand van 
bepaalde richtlijnen. Om privacyreden hoort u hier niets over, maar 
we doen het wel! 
Tot de meer zichtbare taken van de Caritas behoren bijvoorbeeld de 
ondersteuning van de ziekenwerkgroep, missiethuisfront, het 
regioproject van de gezamenlijke caritassen, de instandhouding van 
de kerkradio, onze jaarlijkse kerstactie, waarbij parochianen van 85 
jaar en ouder worden bezocht, de vastenactie i.s.m. de school, etc. 
In voorgaand jaar hebben we 75% van onze inkomsten besteed aan 
bovengenoemde projecten en doelen. Als we de bijdrage aan de 
Diocesane Caritas (de Caritas van het Bisdom) hierbij optellen, is dit 
zelfs 95%. We zien erop toe dat uw bijdrage dus goed wordt 
besteed.  
Om deze taken te kunnen blijven uitvoeren is uw gave belangrijk. 
Net als in 2013 zullen wij bij elke collecte een toelichting geven. 
Hiermee streven wij ernaar om de caritas, meer dan u wellicht van 
ons gewend bent geweest, een gezicht te geven, zodat u weet 
waar u bijdrage aan wordt besteed. 
De collecte van deze week komt ten goede aan de noden in onze 
eigen parochie en dienen ervoor  om onze taken uit te voeren. 
  
Namens de Caritas 's Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave. 
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Beste mensen,  

In de maand januari wordt landelijk door 
verschillende kerkgenootschappen de actie 
Kerkbalans gehouden. Als niet-gesubsidieerde 
‘organisaties’ zijn we afhankelijk van giften en 
bijdragen. Daarover gaat deze info. 

Wij beseffen dat er de laatste jaren in onze eigen 
katholieke kerk veel is gebeurd dat ons beschaamt. 
Na vele jaren komt de waarheid in volle omvang boven. De berichten over het 
seksueel misbruik mogen we in deze brief niet onvermeld laten, want we begrijpen 
u als u zegt: aan die Kerk geef ik niets meer. 

Vele mensen  wijzen – met een gepaste bescheidenheid – echter op de vele goede 
dingen die in de Kerk gebeuren. Als parochiekerncommissie  staan we voor de taak 
om het kerkelijk werk voort te zetten voor allen die daarbij betrokken willen 
blijven. Ook willen we een bijdrage leveren aan de waarden en normen die we 
allen met elkaar delen en die noodzakelijk zijn voor een vreedzame samenleving. 

Het schijnt zo te zijn dat de gemiddelde parochiaan € 8 bijdraagt aan de parochie. 
We komen op dit getal door het totaal van de bijdragen te delen door het aantal 
nominale parochianen. Degenen díe meedoen aan de gezinsbijdrage betalen 
gemiddeld natuurlijk meer. Er bestaan uiteraard grote verschillen, en niet iedereen 
is even bemiddeld. Wij willen u vragen uw bijdrage eens te vergelijken met 
bijvoorbeeld de contributie die u voor uzelf of voor uw kinderen betaalt voor het 
lidmaatschap van een vereniging. Om te kunnen voetballen betaalt u als senior al 
gauw € 150, en als junior € 100 per jaar. 

Ook het fusieproces roept bij u misschien veel vragen op en brengt veel 
onzekerheid met zich mee. 2013 was een spannend jaar. Zeker als er gesproken 
wordt over kerksluitingen, geeft dat veel onrust. Als parochiebestuur willen we op 
de lange termijn het katholieke kerkelijke leven in de Bevelanden en Schouwen-
Duiveland mogelijk blijven maken. Dat kan alleen met uw medewerking en inzet. 
En het kan ook alleen als we keuzes maken, want de tijd is veranderd en de Kerk 
moet méé veranderen. De financiën dwingen ons daartoe. 

In mei zullen we op naam u een persoonlijk schrijven sturen, met het verzoek om 
mee te (blijven) doen. Mocht u eerder besluiten uw bijdrage over te maken, dan 
kan dat altijd. Vermeld duidelijk uw naam en postcode om verwarring te 
voorkomen.  


