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De tijd staat even stil 

Feit is dat de wintertijd dit weekend weer begint en de 
klok tussen zaterdag 25 en zondag 26 oktober teruggaat 
naar de oude waarde: 3 uur > 2 uur. 
In de kerk zijn er ook mensen die de tijd willen 
terugdraaien, of op zijn minst stilzetten… Oude waarden moeten zo 
lang mogelijk gehandhaafd blijven. Sorry voor de nieuwe generatie 
gelovigen die eraan komen, of hopelijk er nog komen…. 
Komende week staan we even stil bij onze dierbare overledenen. Er is 
een tijd geweest dat bij een overlijden in huis de klokken werden 
stilgezet. Tijd was even niet belangrijk. 
Nu staan we even stil bij het graf van onze overledene en denken in 
stilte aan hun aanwezigheid, hun liefde, warmte, vriendschap en hun 
betekenis. 
Op zondag 2 november a.s. zullen we de namen noemen van alle 
overledenen van het afgelopen jaar: bijna dertig namen (tot nu). 
Natuurlijk vergeten we ook niet de namen van al degenen, die hen 
voorgingen. De lijst misintenties is in die viering bijzonder lang. 
Voorganger pastoor van Hees, koren, misdienaars, koster, 
bloemengroep en aanwezigen zullen alles in het werk stellen om deze 
herdenkingsdienst zo respectvol mogelijk te laten verlopen. 

Op zondag 9 november staan we opnieuw stil. 
140 jaar wordt niemand: een stenen gebouw, dat 
niet zomaar een bouwwerk is dat wel!. Onze 
voorvaderen hebben daar met liefde aan gewerkt; 
met hart en ziel. 
We hebben nog een lange weg te gaan voor onze 
kerk er 150 jaar staat! 10 jaar is in kerkelijk opzicht 
niks, maar in deze woelige tijd, waarin geloof niet 
het hoofdthema is binnen onze maatschappij en 
kerken sluiten, vanwege verminderd kerkbezoek, 

is het anders. We blijven geloven in goede, positieve dingen: stilstaan 
OK, maar we moeten verder. 
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LIEF EN LEED 
Overleden:  
13 september: Nel van den Dries- Lucas Luycks,  
 

COLLECTEROOSTER OKTOBER/NOVEMBER 
25/26 oktober: Caritascollecte voor het regioproject.                                       

Z ie informatie verder in dit blad. 

02 november: all-in collecte onderhoud kerkhof. Zie verderop in dit blad. 

09 november: zondag voor de oecumene 
 

Zaterdag 25 oktober 
19.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door de liturgische 

werkgroep met zang van het dameskoor. 
Misintenties: 
 Mina Stokx-Capello * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 

Jobina Vette en ov. fam. * Pieter Boonman * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Aalbrecht van den Dries – Jobina de Jonge en 
ov. fam. 

 

Zondag 26 oktober: 30e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Gretha Schrieks – Rentmeester * Jan Boonman-Adriana Remijn en 

ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan 
de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Krijn de Jonge * Jaap de Jonge-de Jong en 
ov. kinderen. 

Maandag 27 oktober: 
20.00 uur: adviesraad-overleg werkgroepen   in Willibrorduszaal. 

zaterdag 1 november: Allerheiligen 
Geen viering in onze kerk! 

muziek- en toneeluitvoering in ‘de Jeugdhoeve’ 
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 Fanfare Sint Caecilia en toneelvereniging ‘de ’s-
Heerenhoekse Comedie’ organiseren op zaterdag  1 
november een gezellige avond in de Jeugdhoeve. 
Naast muziek wordt het stuk ‘kapsalon Knip en 
Knap’ opgevoerd. Na afloop bal en verloting. 

 Aanvang 19.30 uur; zaal open om 19 uur. Kaartverkoop (€ 6.-) is 
gestart via mevr. Sien de Vos-Traas, tel. 351371.  

 

Zondag 2 november: Allerzielen 
9.00 uur: eucharistie/herdenkingsdienst overledenen met voorganger 

pastoor Fons van Hees en zang van dames-en herenkoor St. 
Caecilia. Liturgische kleur: paars. 

 Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Cornelis 
de Winter * Jan Stokx * Engelbertus Rentmeester-Clasien Rijk en 
dochter Mariëtte * Adriaan Westdorp en Johanna Westdorp-Janse 
* Adriaan Goense * Mina Stokx-Capello * ov. ouders Frans-Traas-
Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Franciscus Stokx* Kees Geus 
en ov. fam. * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * 
Laurentius Geus * Jozina van ´t Westeinde * Marinus Rijk * Dina 
Rijk-Raas en fam. * Sjaak van Eijkeren * ov. fam. Remijn-Huige * 
Jrgt. Jo de Jonge, echtpaar de Jonge-Rijk * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan 
Franse en ov. ouders * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. Leden 
V.O.K. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Jaap Vermue * Jan van 
den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Harry Verhoeven en Dina 
Verhoeven-de Jonge * Jan Werri en ov. fam. * Piet Martens en 
dochter Karen * Han van den Dries * Jacobus Vermue en dochter 
Leny * Lau de Vos * Piet Verbart en ov. fam. * Jacobus van ´t 
Westende en Jacomina Moison * Jan Rentmeester-Catharina de 
Jong, Marijke en Corrie  * Jan Franse-Johanna van ´t Westende en 
ov. kinderen * fam. Martens-Buteijn * de meest verlaten zielen * 
Leen van Gessel * Job Rijk-Mientje Huige en dochter Tonny * 
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Marietje de Winter-de Vos * Petrus de Vos en Stephania 
Nagelkerke * ov.ouders de Pundert-de Jonge en zoon Wim * Jrgt. 
Appalonia Vermeulen-Traas * Jan Gijsemans * Helena Anna 
Schillemans-van den Dries * ov. ouders Johannes van den Dries en 
Catharina de Jonge * Adrie Paree * Laurentius Oosthoek en 
Catharina Oosthoek-Martens * Paulus Paree en Magdalena Paree-
Huige * Henricus van den Bulck en ov. fam. * Jacobus de Hond-
Cornelia de Hond van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * Cornelis 
Janse echtgenoot van Lenie Janse-de Hond * fam. van den Dries-
Hoondert en zoon Piet * fam. Zuiderwijk-Witkam * ov. ouders 
Gerard Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny * Jan Paree * Arjaan 
de Jonge en ov. fam. de Jonge-Raas. 

Misintenties: 
 Alle overledenen van het afgelopen jaar worden speciaal herdacht 

via een gedachtenislichtje en herdenkingskruisje tijdens de dienst. 
Na afloop van deze dienst kunt u een lichtje plaatsen bij uw 
dierbaren!  Ook wordt de mogelijkheid geboden het 
herdenkingskruisje mee naar huis te nemen. 

Extra collecte ten bate van het onderhoud van het kerkhof en de 
gemaakte onkosten voor de lichtjes. 

Geen koffiehoek!  
 

Maandag 3 november: H. Hubertus  
19.30 uur: overleg 140 jaar kerkgebouw in Willibrorduszaal. 
 

Dinsdag 4 november:  
20.00 uur: parochiekerncommissie  
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 28 oktober  voor de volgende 

editie doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr.Nel 
de de Winter-Roks, tel.351852. Graag op enveloppe vermelden: 
misintenties. 
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De ziekenbezoekgroep vindt het 
prettig om van u te horen, als er 
iemand al langere tijd ziek is. Of de 
persoon nu thuis of elders verblijft, 
doet niet ter zake. U mag deze 
gegevens altijd doorgeven aan de 
contactpersoon van de maand.  

Voor oktober is dat Cathy Dingemanse, 
Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.  

Voor november: Marlies Westdorp; Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387 

CARITASCOLLECTE 
De Caritascollecte van deze maand staat in het teken van het 
regioproject voor de stichting Foundation Dart. 
 

 



Jaargang 41/nummer 43: zaterdag 25 oktober 2014 
 Parochiekern Heilige Willibrordus ’s-Heerenhoek   
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 

 

In gesprek met de oprichtster van Foundation Dart, Dorocella Vermuë 
uit Kwadendamme,  merk je hoe bevlogen ze is met haar werk. 
Dorocella is in september terug naar huis gekomen na een periode van 
een half jaar aanwezigheid in het Dart House in Mwanza, Tanzania. Op 
19 oktober vliegt ze weer terug om opnieuw voor een langere periode in 
het Dart House te verblijven. 
 
Ze doet dit om zelf te kunnen toezien op de meisjes die in het huis 
wonen, dat zijn er nu tien. 
Daarnaast zijn er dertig meisjes die iedere dag naar het Dart House 
komen om naar school te gaan en te leren. Er zijn zeven meisjes die 
alleen voor de naaicursus komen. 
Het schoolgeld voor een meisje per jaar is € 25,- inclusief tafel en stoel. 
Heb je geen tafel en stoel, dan kun je in Tanzania niet naar school. 
 
Om ervoor te zorgen dat er geld verdient wordt zijn er een aantal kleine 
projecten van het Dart House die lopen. Zo wordt er met grote lappen 
katoen batik stof gemaakt, waarmee ze kleding maken wat verkocht 
wordt. Er wordt groente in de eigen tuin verbouwd waarvan ze  zelf 
kunnen eten en het restant kunnen verkopen. Helemaal nieuw is het 
maken van zeep. Zeep om schoon te maken, kleding te wassen en de 
afwas te doen. Vaseline maken de meisjes ook zelf. Al deze spullen 
worden op de markt verkocht. 
De meisjes koken, maken eten op bestelling voor bedrijven en hebben 
een klein restaurantje waar mensen kunnen komen eten.  
Er zijn nieuwe plannen om via Skype digitale lessen Swahili te gaan 
geven aan Amerikaanse studenten, wat kan zorgen voor nieuwe 
fondsenwerving. 
 
Dorocella vind het belangrijk dat de kinderen ondernemerschap 
ontwikkelen. Hiervoor heeft ze een spaarpotsysteem ontwikkeld. Ze 
heeft de timmerman voor de meisjes een houten kistje laten maken wat 
dient als spaarpot. Als de meisjes hun slaapkamer netjes houden en 
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wanneer ze een goed rapport hebben krijgen de meisjes hiervoor een 
beloning wat in de spaarpot gaat. 
Als er zeep verkocht wordt, gaat van de opbrengst een paar procent in 
de spaarpot van het meisje wat verkocht heeft. Zo kunnen ze zelf het 
schoolgeld bij elkaar sparen en dat maakt hen erg trots. De meisjes in 
het Dart House willen allemaal graag iets doen om bij het Dart House te 
horen.  
 
De meisjes die naar het Dart House komen hebben allemaal problemen 
thuis en zijn erg blij met de mogelijkheden die het Dart House biedt. Als 
er meisjes zijn die niet mee willen werken mogen ze niet blijven, meestal 
hebben ze dan ook geen problemen thuis. 
 
Het doel van Dorocella is op termijn een stuk land te kopen en daar een 
eigen huis te bouwen. Nu wordt het huis waar ze wonen gehuurd en dat 
kost best veel geld. 
Als ze een groot stuk grond kan kopen wil ze daar een biologische tuin 
maken met mogelijk een glazen kas erop. Het plan is dan dat de 
moeders van de meisjes  komen werken en daarmee o.a. het geld 
kunnen verdienen voor hun dochters die dan in het Dart House naar 
school kunnen. Op deze manier wil Dorocella proberen het geld terug te 
geven aan de gemeenschap. Ze gaat bijvoorbeeld het bedrijf Rijk Zwaan 
benaderen omdat dit bedrijf heeft aangegeven te willen investeren in 
glastuinbouw in Tanzania. Zo zijn er ook voorzichtige contacten met 
Shell. Dit bedrijf heeft plannen om te investeren in zonnepanelen in 
Tanzania.  
Een ander doel is het krijgen van zelfvertrouwen van de meisjes, dat ze 
een betere toekomst tegemoet gaan en dat ze op eigen benen kunnen 
staan. 
 
Voor Dorocella is het van groot belang dat de basis van het Dart House 
goed is, dat er structuur is. Pas dan is eventuele uitbreiding mogelijk, 
want er zijn heel veel meisjes die naar het Dart House willen komen. De 
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belangrijkste reden voor Dorocella om in Mwanza te zijn, is zelf toezien 
op de structuur! 
Tevens kan ze controleren of alles goed verloopt, houdt de kosten in de 
gaten en noteert bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit er wordt gebruikt en 
controleert de voorraden van voedingsmiddelen. 
 
Zo te horen wordt er hard en goed gewerkt in het Dart House.  
Dit allemaal is onmogelijk zonder financiële steun van anderen. We 
hopen dat u hieraan uw steentje wilt bijdragen. De meisjes zullen u zeer 
dankbaar zijn. 
 
Als Caritas van de Pater Damiaanparochie kunnen we de collecte van 
deze maand hartelijk bij u aanbevelen en we hopen op een mooie 
gezamenlijke opbrengst met alle andere kernen van onze parochie. 
 

PAROCHIEBIJDRAGE/PAROCHIENIEUWS 
 
Afgelopen week ontvingen vele parochianen het november-nummer 
van Parochienieuws, al of niet met bijlage flyer 140 jaar of een 
betalingsverzoek. 
Een aantal lezers gaven verschillende reacties door, waar we mee 
verder kunnen/moeten: 

1. Ik heb betaald voor 1 september. Wij kijken uw bijdrage na en 

passen ons verzoek direct aan. 

2. Wij hoeven het blad niet langer te ontvangen. De parochiekern zal u 

uit het bestand halen en u niet langer het blad sturen. 

3. Wij betalen geen parochiebijdrage. De parochiekern haalt u uit het 

bestand van donateurs. 

4. Wij zijn geen lid (meer) van de kerk. De parochiekern zal u uit het 

ledenbestand halen en zo nodig u bericht sturen.  

In alle gevallen ondernemen we actie als u reageert. Daarom: laat 

weten wat er ‘anders’ moet.                 


