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Zaterdag 27 augustus: H. Monica  
19.00 uur: eucharistieviering/kindernevendienst met 

voorganger pastor Harrie Buijssen, samenzang. 
 Misintenties: 
 Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * 

Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Piet Timmerman 
en Lucija Stambulac * Krijn de Jonge * Johannes Vermue en 
Catharina Almekinders * Daan Boonman en ov. fam. * Job 
Rijk en Mientje Huige * Leny de Winter-Vermuë * als dank 
aan de H. Maagd Maria en de H. Gerardus voor het krijgen 
van een nieuwe baan. 

 
 

Overleden: 
25 juli: Magdalena de Jonge, 87 jaar. 
26 juli: Neeltje  Menheere-Moison,  95 jaar. 
 
Extra collectes in augustus: 
  

27/28 augustus: MIVA-collecte* (zie toelichting verderop in dit blad) 
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Zondag 28 augustus:   
22e zondag door het jaar ; H. Augustinus /                                        

MIVA-zondag. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Joke Capello * Piet de Jonge * 

Cornelis de Jonge * Adriaan Goense- Elena 
Ars en ov. fam. * Laurentius Boonman-
Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * 
de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
ov. ouders van ’t Westende- van Eijkeren en ov. fam. * 
Laurentius Rijk- Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. * Lauran 
de Winter en ov. fam. * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge * Laurentius de Vos en Maria de Winter. 

 
Vrijdag 2 september: Eerste vrijdag van de maand; 

communiebezoek aan zieken. (opgave vooraf via mevr. Ria 
Hoogesteger-Geijs, tel. 351875) 

 
Zondag 4 september: 23e zondag door het jaar 
 Misintenties: 
  Jan Boonman- Adriana Remijn en ov. fam. * 

Cornelis Verhaar Wilma Hamerlinck en fam.* 
 Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Laurentius Priem en 
ov. fam. * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An  Balleur 
* Jrgt. Zr. Lydia Verdonk en ov. ouders Verdonk-Timans en 
ov. fam. 

 Na de viering is er koffiehoek, waarbij iedereen  welkom is. 
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Opgave  misintenties: U kunt deze tot dinsdag 30 augustus  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 augustus : 
Jo Paree-Hoondert, Burgemeester Timansweg 7,  
tel. 351273.   
Voor september: 
Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26.  

       tel. 35 2029.        
      

MIVA-collecte: 

‘Haar leven, uw zorg?’ 

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte 
plaats in de katholieke kerken. 

Tijdens deze collecte staan 3 bijzondere mensen 
centraal: zuster Josephine Valarmathi, Antony Raj en 
Murali. Alle drie hebben ze een missie: help de 
vrouwen en kinderen in India op weg naar een betere 
toekomst. MIVA wil hen steunen met concrete 

middelen zoals een bus, auto en riksja. Helpt u ook mee?  

Wat blijft?  

Op zondag 4 september zal op Radio 5 in de RKK/Katholiek 
Nederland- uitzending om 14 uur ‘deken Tomas & ’s-Heerenhoek’ 
centraal staan. Volgende week meer hierover.  

http://www.miva.nl/index.php?option=com_facileforms&Itemid=52
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Open Monumentendag 2011 

Voor de 25e keer wordt deze dag (feitelijk een 
weekend za. 10/zo 11 sept.) gehouden. 

Uiteraard stellen we ons monumentale kerkgebouw H. Willibrordus 
ook open op beide dagen tussen 13-17 uur. 

Thema: ‘een oud gebouw met een nieuwe functie’  Als bestuur vinden 
we hier voldoende aansluiting op, door dieper in te gaan op de 
veranderingen in en rond het kerkgebouw. Speciaal voor deze 
dagen worden er gidsjes samengesteld, die op beide dagen te koop 
is voor € 1.- per stuk. 

Daarnaast zullen we – in samenwerking met onze andere parochies 
in de Bevelanden en Schouwen-Duiveland, aandacht besteden aan 
de sacramenten; ter gelegenheid van de week van de sacramenten, 
die het bisdom Breda eind september organiseert. 

Hoe kunt u helpen? 
Heeft u over een of meerdere sacramenten voorwerpen of foto’s 
die we tentoon mogen stellen die twee dagen, dan horen we dat 
graag. Uiteraard dragen we zorg voor uw spullen en ontvangt u 
alles netjes terug. 
Informatie of iets te melden: bel Richard Gielens, na 18 uur: 0113-
352067/ 06-22815618 of mail naar: rksheerenhoek@zeelandnet.nl 
een briefje in de bus van het parochiecentrum mag ook. We nemen 
dan contact met u op. 
 
Vrijwilligersavond 10 september 2011 
Een aantal vrijwilligers heeft gereageerd op ons verzoek tot opgave, 
maar we missen nog een reactie van een (te) grote groep.  
Graag een reactie in de brievenbus van het parochiecentrum of een 
mailberichtje naar: info@rksheerenhoek.nl en we nemen contact 
met u op. 1 september sluit de opgave en geven we aantallen door aan 
de organisatie van de Jeugdhoeve! 


