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Zaterdag 24 december: kerstavond 
23.00 uur: nachtmis/eucharistieviering met voorganger pater 

Paul met zang van Missicanto en muzikale ondersteuning 
van een fanfare-ensemble Sint Caecilia ‘s-Heerenhoek 

 Liturgische kleur: wit. 
 Misintenties:  
  

Overleden: 
27 november: Kees Jongman 
1 december: Adrie Paree 
 
Extra collectes in december 2011: 
24/25 december:  onderhoud kerk en 
inventaris** 
    

** collecte tijdens de viering 
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   Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Joke 

Capello * Catharina Paree * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers 
en zoon Rinus * Daan Boonman en ov. fam * Adriaan 
Westdorp,kleinzoon Roel ov. ouders en broer Joost * Piet 
en Gré Vreeke-Westdorp * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. fam. * ov. ouders 
Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. ouders * 
Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * Han 
van den Dries * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-v.d. 
Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * ov. ouders A.de Jonge en 
M.de Jonge-de Jonge * ov. ouders J.Janse en M. Janse-van 
’t Westeinde * Piet Faes en Tonnie Faes * ov. ouders van 
den Dries-Boonman en Mia Vermaas- v.d. Dries * ov. ouders 
Paree-Martens, Jan en Toos * Corrie Traas-Stokx * Arjaan 
de Jonge en ov. fam. de Jonge-Raas * uit dankbaarheid 
voor het slagen van een operatie. 

 
Zondag 25 december: Kerstmis, Jezus’geboorte  
10.00 uur: gezinsviering/viering van woord en communie met 

voorganger pastoraal werkster Jeanine Heezemans en 
zang van kinderkoor ‘Esperanto’. 

 Misintenties:  
 Adrianus Franciscus Franse-Wilhelmina Franse-Franse en ov. 

fam. * Stien Kroon *  Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * 
Joke Capello * Laurentius Ars en Adriana Ars-Joosen * Jrgt. 
Maria van Eijkeren-Remijn en ov. fam. * Gerrit Capello * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-
Elena Ars en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Gerardus Moison en Jacomina Raas * Bastiaan 
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de Jonge en Catharina Rijk * Betje,Pieter en Janna Rijk en 
ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * Jrgt. Adriaan de Jonge, 
Jobina de Jonge-Rijk en dochter Jo * de meest verlaten 
zielen * ov. fam. Martens-Buteijn * ov. Leden van de V.O.K. 
* Tilly Vermue-Joossen * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Bas en An Balleur * Magdalena de Jonge * Henricus van den 
Bulck en ov. fam. * Conny Limonard * Jaap Vermue * ov. 
fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jan Schrieks en Rienus * 
Fridus Tempelaars en ov. fam. * Laurentius Rijk-Cornelia 
Rijk-Vermuë en ov. fam. * Willem de Jonge-Lena de Jonge-
de Winter en ov. fam. * Laurentius Oosthoek en ov. fam. 
Oosthoek-de Jonge * Pau en Julia Polfliet-Viskens * Lauran 
de Winter en ov. fam. * Jan Schrieks en Bets Westdorp * 
Leny de Winter-Vermuë * Tiny Geijs-Peperzak * Willem de 
Jonge en ov. fam.* Milou Steinmeier* Jan Rentmeester, 
Catharina de Jong en dochter Marijke * jrgt. Jan Franse – 
Johanna van ‘Westende, Jan, Ko en Jannie. 

 
Maandag 26 december: 2e Kerstdag 
 Geen viering in onze kerk; wel mogelijkheid om kerststal te 

bezoeken. De kerk is open tussen 13-17  uur en u wordt 
gastvrij ontvangen. 

 
Zaterdag 31 december: Oudjaarsdag/ 7e dag onder het octaaf 

van Kerstmis  
 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en 

zang van Missicanto, met medewerking van fanfare Sint 
Caecilia. Liturgische kleur: wit. 
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Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Martien van Eijkeren-

Maria Remijn en ov. fam. * ov. ouders Frans Traas-Apolonia 
Moison en ov. fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse 
* Jan Schrieks en Rienus * Fridus Tempelaars en ov. fam. * 
Jan van den Dries en Catharina de Jonge * Jan Werri en ov. 
fam. * Hendrina Grimminck-Allemekinders * Gerardus 
Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny * Marien de Vos-
Maria Rentmeester en ov. fam. * Johannus Franciscus 
Stokx en dochter Corrie Traas-Stokx. 

 
zondag  1 januari 2012: geen viering in onze kerk! 
 

Opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 27 december  voor de 
volgende  editie doorgeven via de brievenbus; 
of via de mail: winro@zeelandnet) mevr. Nel 
de Winter/Roks, tel. 351852.    
Misintenties kosten € 10,50.  

 Als u misintenties per enveloppe via de brievenbus inlevert, zet 
dan duidelijk op de omslag dat het om misintenties gaat. 

 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand 

al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of 
thuis herstellende is?  
 * december:  Marlies Westdorp,   
Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387. 
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Nieuws van Caritas ‘s-Heerenhoek 
 
KERSTACTIE EN “’s-HEERENHOEK – KALENDER” 
Ook dit jaar zullen alle parochianen van 85 jaar of ouder worden 
bezocht. Hiervoor doen we een beroep op kinderen van onze 
basisschool om samen met hun ouders een bezoek af te leggen.  
 
Dit jaar heeft de Caritas een kalender laten maken met foto’s uit 
’s-Heerenhoek. De foto’s komen uit de collectie van onze 
dorpsgenoot Piet Grim. 
 
U kunt ook zo’n kalender kopen. Het is een mooi geschenk voor 
de feestdagen en “weer eens wat anders”. De prijs bedraagt  € 
10,--. Tevens steunt u zo het werk van de Caritas.  Achter in de 
kerk hebben we een aantal kalenders neergelegd. Uw bijdrage 
kunt u in de bus deponeren.  
 
Daarnaast bezoeken de dames van de ziekenwerkgroep 
parochianen wiens partner in het afgelopen jaar is overleden. 
Speciaal hiervoor hebben we een in memoriam kaars laten 
vervaardigen. 
 
Met deze kerstactie willen  we  vooral tot uiting 
brengen dat de ontvanger in de dagen voor 
Kerstmis niet vergeten wordt, maar ook deel 
uitmaakt van onze (geloofs-)gemeenschap. De 
attentiewaarde staat voor ons voorop.  
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ZIEKENBEZOEKGROEP 
De leden van de ziekenbezoek groep, bezoeken personen die 
langere tijd in het ziekenhuis liggen of thuis herstellende zijn. 
Hun werk wordt door de Caritas ondersteund en mogelijk 
gemaakt. Elke maand staat in ons kerkblad de contactpersoon 
voor die betreffende maand vermeld. 
U kunt met hen contact opnemen als u iemand kent die in het 
ziekenhuis is opgenomen of thuis herstellende is. De 
ziekengroep is van uw informatie afhankelijk! 
Na jaren deel te hebben uitgemaakt van de werkgroep hebben 
mevrouw Saar de Jonge-Van Eijkeren en Jo Paree-Hoondert 
aangegeven te zullen stoppen. De Caritas dankt hen hartelijk 
voor hun jarenlange inzet. 
Inmiddels is Lian Boonman-Simonse als nieuw lid van de 
bezoekgroep toegetreden. De ziekenbezoekgroep bestaat 
daarnaast uit Cathy Dingemanse, Marlies Westdorp en Ria Knuit-
v.d. Molen. 
 
NIEUWE LEDEN BEZOEKGROEP EN CARITAS 
De ziekenbezoekgroep is nog opzoek naar een nieuw lid om 
zieke medeparochianen te bezoeken. Maandelijks wisselt de 
contactpersoon.  
De Caritas zoekt daarnaast vrijwilligers die haar geledingen 
willen komen versterken en mee willen helpen haar activiteiten 
verder uit te bouwen en vorm te geven. De Caritas bestaat 
thans uit Rinus de Jonge (352439), Margreet Rentmeester 
(351425) of Wilfried Boonman(06-53952118). 
Heeft u belangstelling om hierbij betrokken te zijn of heeft u 
vragen over het werk van de Caritas of de ziekenbezoekgroep 
of wilt u een kalender kopen dan kunt u contact genoemde 
personen opnemen.  
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Kerkbijdrage 2011:  
Velen hebben de tijd al gevonden om in 
de periode mei- november hun jaarlijkse 
kerkbijdrage over te maken.  Wellicht hoort u bij deze groep, die 
onze kerk financieel gezond houdt. Mocht u nog geen tijd 
gevonden hebben?  Wij rekenen op uw steun. Raborekening 
1285.96.538 parochiebestuur of ING: 286578. Mocht u een 
kwitantie wensen, of enkel via een acceptgiro willen betalen? 
Geef dat alstublieft aan en wij zorgen ervoor. 
 
Kerstmis..feest van licht…ook in onze kerk? 
Al langer waren er klachten over het felle licht dat 
onze kerk uitstraalt tijdens vieringen en diensten. In 
het recente verleden hebben we geprobeerd via 
filterglazen of andere lichtsterkte wat meer 
‘warmte’  aan dit licht te geven.  Dé oplossing 
vonden we echter nog niet.  
Een parochiaan bood twee kroonluchters aan, die we in een 
proefopstelling hebben opgehangen. De letterlijke uitstraling  
 ( qua licht), maar ook de figuurlijke  (beter passend bij  het 
interieur van onze kerk) zijn echt anders…Overtuig u zelf! 
Indien we positieve ervaringen krijgen, willen we werken aan 
andere verlichting via (Vlaamse) kroonluchters, liefst met een 
zodanige afmeting die bij onze kerk past. 
Wie is bereid om deze actie meer inhoud te geven? Elke bijdrage, 
hoe bescheiden ook, wordt ten zeerste gewaardeerd.  U kunt –
indien u dat wenst- geld doneren via de bekende brievenbus van 
de Willibrorduszaal of gebruik maken van de banknummers, die 
voorop dit infoblad staan. Wilt u anderszins reageren, neem dan 
gerust contact met een van de bestuursleden op. 
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Kerstmis feest van vrede & tevreden mensen… 
Enkele parochianen stelden hun kerstpakket beschikbaar voor 
anders bedeelde dorpsgenoten, die erg blij zijn met een extra 
kerstgift.  
De vijf pakketten zijn voor kerst afgegeven. Dank aan de gevers! 
 
De kerstboom van 2011 

 
In 2010 waren we apentrots met de schenking van een prachtige 
boom door een parochiaan.  Door deze gift hoefden we geen 
kostbare boom te kopen. 
Ook dit jaar heeft een inwoner van ons dorp een –nog grotere- 
prachtige zilverspar aangeboden.  Vrijwilligers van onze 
parochie hebben de boom omgezaagd en in de kerk geplaatst.  
De bloemengroep heeft vervolgens de boom passend versierd 
en verlicht. Deze vorm van samenwerking is in één woord: 
geweldig! 


