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Zaterdag 25 juni: 
19.00 uur:afsluiting schooljaar/kindernevendienst 2010-2011 
eucharistieviering met voorganger pastor Brooijmans   
en zang van kinderkoor ‘Esperanto’. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 

en ov. fam. * Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius 
Oosthoek * Jrgt. Sjaak Nijsten * ov. ouders Lau Vermuë en 
Maria Raas. 

  
 
 

 
Doop: 
26 juni: Sanne Poortvliet, dochter van Raoul Poortvliet en 
Margot Baaijens, Willibrordusstraat 13 ’s-Heerenhoek. 
Overleden: 
01 juni: Jan (Johannes, Adrianus, Paulus) Paree, 75 jaar,. 
Extra collectes: 
25-26 juni: Caritascollecte.(zie verantwoording verderop in dit blad) 
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Zondag 26 juni: Sacramentszondag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Con Amore. Liturgische kleur: wit. 
 Misintenties: 
 Joke Capello  * Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermue en ov. 

fam. * Piet de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. 
fam. * Laurentius Boonman-Vermuë en ov. kinderen *  
Stien Kroon * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * 
Magdalena Vermue * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. 

12.30 uur: doopviering van Sanne Poortvliet, voorganger is 
pater Paul. 
 

maandag 27 juni:  
concert door fanfare in pastorietuin/kerk; aanvang 19.30 uur. 
Zie informatie verderop in dit blad 
 

Zaterdag 2 juli: geen viering. 
20.00 uur: promotieconcert koor A-58. 
Zie informatie verderop in dit blad. 

 
Zondag 3 juli: zondag voor de diaconie/14e zondag door het jaar. 
9.00 uur: viering van woord en communie  met voorganger  

  Geerten Kok; zang van het dameskoor;  
   Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
 Clazina de Moor-de Jonge * Laurentius Ars en Adriana Ars- 

Joosen * Stien Kroon * lev. Leden Gedurige Aanbidding * 
ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Marinus Nijsten-Josina Rijk 
en ov. kinderen * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge. 

 Na de viering is er koffiehoek. 
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Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 28 juni  voor de volgende  editie doorgeven 
via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via e-mail: 
winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50. 

 
Ziekenbezoekgroep: 

Contactpersoon van de maand  juni:  
Ria Knuit- v.d. Molen, Merietestraat 20. Tel. 0113-351783. 
Voor juli:  
Marlies Westdorp, kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387. 

 
Concerten in en rond de kerk 
Op maandag 27 juni geeft de fanfare " St. Caecilia" in de 
tuin van de pastorie een tuinconcert (en bij slecht weer in 
de parochiekerk). Er zal een afwisselend programma ten 
gehore worden gebracht het geheel staat onder leiding 
van Judith van  Boven.  U bent hierbij van harte welkom.                                                                     
Aanvang van het concert 19.30 - 21.00 uur  
 
A-58 
Op zaterdag 2 juli is er een promotieconcert van koor A-58 in onze kerk. 
Zij zullen een uur lang liederen uit de voorstelling ‘Hotel Lijkzicht’ ten 
gehore brengen. 
Aanvang 20 uur. Entree: € 7,50. 
Kaarten te koop bij kapsalon Rentmeester of op de avond zelf in de 
kerk. 

 
CARITAS COLLECTE 
In het kerkblad “rond de kerk” treft u deze week als bijlage een 
overzicht aan van het financiële reilen en zeilen van de Caritas uit ’s-
Heerenhoek. Hiermee maken we voor u inzichtelijk waaraan de ons 
toevertrouwde middelen worden besteed. Heeft u hier vragen over, wilt 
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u meewerken aan projecten van de Caritas of op andere wijze een 
bijdrage leveren, dan kunt u ons hiervoor altijd aanspreken. 
Tevens is een totaal overzicht opgenomen van de opbrengst van de 
afgelopen Vastenaktie. Door uw gift en de inzet van onze school is dit 
een enorm succes geworden. Hiervoor onze hartelijke dank.  
De Caritas is niet alleen lokaal actief, maar zet zich ook in voor projecten 
ver weg. De extra Caritas-collecte in dit weekend is bestemd Pater 
Nijsten. Hij is geboren in Borssele en afkomstig uit een boerengezin uit 
de Korte Noordweg.  
Pater Nijsten is missionaris van de congregatie van de paters Oblaten 
van Maria. Sinds 1967 is hij werkzaam in Suriname.  Vanaf 1980 is  in 
Onverdacht/Billiton. Verschillende parochies heeft hij onder zijn hoede. 
Uw bijdrage vragen wij voor het bouwen van nieuwe leslokalen.  
De plaatselijke school heeft een groot tekort aan leslokalen. Het aantal 
leerlingen is de afgelopen jaren enorm gegroeid (thans zo’n 178 
leerlingen). Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag.  Een 
aanzienlijk aantal ouders heeft te kennen gegeven dat zij bewust kiezen 
voor het rooms katholieke speciaal onderwijs. Ondanks de verhoging 
van de ouderbijdrag blijft de school groeien. 
Om alle leerlingen die zich willen inschrijven te accomoderen, dienen 
dringend 2 klaslokalen te worden bijgebouwd. Wegens plaatsgebrek is 
het niet altijd mogelijk gebleken om ze het onderwijs ook te kunnen 
bieden. Het gevolg hiervan is dat deze leerlingen dan niet meer naar 
school gaan, met alle gevolgen vandien. Het gaat om een groep 
kansarme leerlingen. Daarom moeten we er alles aan doen om ze in de 
gelegenheid te stellen goed onderwijs te kunnen volgen, zodat hun 
toekomst er zonniger uit zal zien. 
Via familie, vrienden, het missiethuisfront en overige caritassen heeft 
Pater Nijsten om een bijdrage gevraagd (én gekregen). Wij vragen u dan 
ook om uw steentje te wllen bijdrage om voor hen de toegang tot goed 
onderwijs mogelijk te maken. Iets wat voor ons, hier in ‘s Heerenhoek 
vanzelfsprekend is, is het daar allerminst. 
 
Namens de Caritas en pater Nijsten reeds hartelijk dank voor uw gulle 
gave.  
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Opbrengst Vastenaktie 2011   kosten vastenactie: 
 
Via vastenzakjes: € 233,70 ( 31 zakjes)   lesmateriaal voor school:  €  45.- 
Via giro Caritas:   -   105,00               overige kosten actie:    ……22,91 
Eenmalige 
Machtiging           -    10,- 
Opbrengst  
Schoolactie:          - 933,30 
subtotaal:             € 1288,-              totaal aan onkosten:                              € 67,91 
 
totale eindopbrengst: € 1220,09 
 

Opbrengst kerksnuffel 
 
Hoera, het is ons weer gelukt! 
€ 1363 is de opbrengst van de kerksnuffel, die een aantal dames 
(vrijwilligers uit onze parochie)  organiseerde tijdens de 
jaarmarkt van zondag 19 juni jl. 
Deze netto-opbrengst komt volledig ten goede aan de renovatie 
van de Mariakapel, achterin onze kerk. 
Dank aan alle medewerkers: de gebroeders Rijk (opslag 
goederen) en vooral alle parochianen die hun spullen hebben 
aangeleverd. Zelfs van buiten onze parochie werden goederen 
aangedragen voor verkoop. Uit de opbrengst blijkt eens te meer 
dat velen de kerk nog een warm hart toedragen, door vrijwillig 
afstand te doen van huisraad, speelgoed en dergelijke, die we 
konden verkopen. 
Zonder al die hulp en bijdragen hadden ze zo’n mooi bedrag niet 
kunnen bereiken. 
Namens de dames van de kerksnuffel: Corrie Hoondert-Paree. 
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Mariakapel: 

De renovatie is gestart; na 26 juni zal het 
vertrouwde Mariabeeld uit onze kerk worden 
gehaald voor restauratie.  
De kapel en de verlichting worden de 
komende weken onder handen genomen. Het 
schilderwerk is al gestart. 
In de nis van de kapel zal tijdelijk de beeltenis 
van Maria Guadelupe  hangen, die tijdens de 
Spaanse mis in onze kerk kwam te hangen. 
Zo kan men toch Maria blijven vereren. 
 
Op zaterdag 25 juni mochten we ook een 
aardig bedrag ontvangen uit giften ter 
gelegenheid van het huwelijk van Daphne 
Paree en Stefan Engelke.  Deze opbrengst 
(nog niet bekend) zal volledig ten goede 

komen aan herstel van het Mariabeeld. 

Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe zou, als Mariaverschijning, voor de 
eerste keer op zaterdag 9 december 1531 door de heilige Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin (1474-1548) zijn aanschouwd. Juan Diego was een 
bekeerde Azteek, die die dag vroeg in de morgen op weg was naar de 
kerk van Santiago, in het dorp Tlatilolco. Het verhaal gaat dat hij bij de 
voet van de heuvel Tepeyac, in het huidige district Gustavo A. Madero 
vanuit de top van de heuvel een stem zijn naam hoorde roepen. Hij klom 
naar boven en zag een jonge vrouw van rond de veertien jaar oud, 
gekleed als een Indiaanse prinses. Ze vroeg hem in het Nahuatl: 
"Juanito, meest nederige van mijn zonen, waar ga je heen?" "Vrouwe, ik 
ben op weg naar de kerk voor de eucharistie." "Weet dan," zei de dame, 
"dat ik de heilige Maria, altijd maagd ben, moeder van de ware God. Ik 
wil dat er zonder uitstel hier een tempel wordt opgericht. Ga naar het 
bisschoppelijk paleis in Mexico-city en vertel de bisschop wat ik wil." Hij 
ging erheen, maar daar aangekomen lieten de dienaren hem uren 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_Jezus)
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wachten. De bisschop, de door Karel V in 1528 benoemde Spaanse 
Franciscaan Juan de Zumárraga, beluisterde hem via een tolk 
aandachtig, maar vroeg hem een andere keer terug te komen. Op zijn 
terugweg ontmoette Juan Diego Maria, en vroeg haar iemand anders te 
sturen die wel geloofd zou worden. Maria bemoedigde hem echter 
nogmaals naar de bisschop te gaan. Juan beloofde haar de volgende 
dag verslag te komen uitbrengen. De volgende dag, zondag, ging hij na 
de Mis opnieuw naar de bisschop, die hem intens ondervroeg. Ten slotte 
vroeg de bisschop Juan om een bewijs aan de Dame te vragen. Tevens 
stuurde hij in het geheim twee dienaren achter hem aan om zijn gangen 
na te gaan. Juan Diego verliet de bisschop, gevolgd door de twee, die 
hem echter in de buurt van Tepeyac kwijtraakten. Ze keerden 
onverrichter zake terug naar de bisschop met de mededeling dat het 
allemaal bedrog was. Juan Diego, echter, ontmoette Maria, die hem 
vertelde de volgende dag terug te komen voor het bewijs. 
Thuisgekomen vond hij zijn oom, met wie hij samenleefde, ernstig ziek. 
Hij bleef de volgende dag thuis om hem te verzorgen. Zijn oom, die zijn 
einde voelde naderen, vroeg hem om de volgende morgen vroeg na de 
Mis een priester te vragen om te komen. Dinsdag probeerde Juan Diego 
een eventuele verschijning van Maria te ontlopen om geen tijd te 
verliezen. Maar bij het passeren van de heuvel aan de andere kant, 
kwam zij die kant de berg af, vertelde hem dat zijn oom weer beter was 
en dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Ze vroeg hem de berg op 
te gaan, daar rozen te plukken en die naar haar te brengen. Met 
tegenzin - het was 12 december! - beklom hij de heuvel, en vond er tot 
zijn opperste verbazing verschillende soorten Castilliaanse rozen. Hij 
plukte ervan, bracht ze naar de Dame, die ze in zijn mantel ordende en 
hem zei dat hij die alleen aan de bisschop mocht laten zien. Hij droeg zijn 
bewijs in zijn cactusmantel, tilma, naar het paleis van de bisschop. De 
dienaren probeerden ze te pakken, maar dat lukte niet. In het bijzijn van 
de bisschop ontvouwde hij de mantel en liet de rozen op de grond 
vallen. Niet alleen waren dit de rozen waar de bisschop een tijd 
daarvoor in zijn gebed om gevraagd had als een teken van de hemel dat 
zijn missiewerk vruchten zou dragen, maar ook verscheen op de mantel 
de afbeelding van Maria zoals Juan Diego haar had gezien. Op het zien 
daarvan vielen de bisschop en zijn huisgenoten op hun knieën en baden 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Zum%C3%A1rraga&action=edit&redlink=1


Jaargang 39 nummer 25 zaterdag  19 juni  2011 

om vergeving dat ze hem niet geloofd hadden. De bisschop stemde in 
met de bouw van een kapel, waar de afbeelding werd opgesteld. De 
oom van Juan Diego bleek bij thuiskomst helemaal genezen te zijn. Deze 
wonderen maakten zo'n indruk op de bevolking, dat alleen al in de jaren 
tot 1539 8 miljoen Indianen zich lieten dopen. De mantel wordt bewaard 
in de Basiliek van Guadalupe in Mexico-Stad. 

In de loop der eeuwen is de Maagd van Guadalupe uitgegroeid tot een 
nationaal symbool. In 1737 werd ze patroonheilige van Mexico-Stad en in 
1895 van het land. Sinds 1945 is ze beschermvrouwe van heel Latijns-
Amerika, en in 1946 werd ze door paus Pius XII uitgeroepen tot patrones 
van de beide Amerika's. Gedurende de geschiedenis van Mexico is ze 
het symbool geweest voor onafhankelijkheidsstrijders en voorvechters 
van meer rechten voor de oorspronkelijke bevolking - Juan Diego was 
immers indiaan. Onder anderen Miguel Hidalgo droeg Onze-Lieve-Vrouw 
van Guadalupe op zijn banier, maar zelfs de hedendaagse socialistische 
Zapatistas gebruiken haar als symbool. Hetzelfde geldt voor de 
aanhangers van de linkse bevrijdingstheologie. Ook is ze de patrones 
van de pro-life beweging in America, vanwege de zwarte sherp om haar 
middel, die het Indiaans teken is voor zwangerschap. Op de mantel van 
Maria is bovendien op de plaats waar ze Jezus in haar schoot draagt het 
Azteekse teken Nahui Ollin te vinden, dat staat voor het centrum van de 
wereld. Haar zwangerschap past precies bij de tijd van de 
verschijningen, die midden in de advent vallen, de tijd voor Kerstmis. Het 
feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe wordt elk jaar gevierd op 12 
december. De heiligverklaring van Juan Diego vond plaats in 2002. Veel 
Mexicaanse katholieken waren erg blij met de eerste canonisatie van 
een indiaan. Er was echter ook kritiek; volgens sommige historici zou 
Juan Diego namelijk nooit hebben bestaan. Volgens het Vaticaan zijn er 
echter genoeg historische bewijzen. 

De bedevaartplaats van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe is de Mariale 
bedevaartsplaats met de meeste bezoekers ter wereld. 
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