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Zaterdag 28 januari: H. Thomas van 
Aquino, priester ( liturgische kleur: groen)  
19.00 uur: eucharistieviering/ 
kindernevendienst met voorganger pastor 
Tom Brooijmans en zang van Missicanto 
Misintenties:  
Daan Boonman en ov. fam. * Pau en Julia 
Polfliet-Viskens * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Cornelia Boonman-van 
’t Westende * Laurentius van Gessele en 

Overleden: 
16 januari: Johanna (Catharina) Vermue- Remijn. 
24 januari: Marinus van ’t Westeinde, echtgenoot van A.M. van 
’t Westeinde- van der Slot, woonachtig Langeweg 59 
Arnemuiden. 
Extra collectes:  
januari  2012: 
28/29 januari: Caritascollecte; collecte tijdens de viering. 
Februari 2012: 
04 februari: Kieltjesmis-collecte t.b.v. nieuwe verlichting 
05 februari: Caritascollecte 
25 februari – 6 april: Vastenactie  
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ov. fam. * Gilles Voet ov. ouders en fam. * Cornelis de 
Jonge- Cornelia Vette en ov. fam. 

 

Zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar:  
Thema: ‘ luister heden naar zijn stem’ 
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor. 
Misintenties:  
 Joke Capello *  Stien Kroon * Magdalena Vermue en ov. 

fam. *Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest 
verlaten zielen * Magdalena de Jonge * Pieter Pover en ov. 
fam. * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * Cornelis 
Rentmeester-Cornelia van ’t Westeinde, Leo en ov. fam. 

 
Maandag 30 januari: H. Aldegondis ( kloosterlinge) 
10.30 uur: uitvaartdienst  Marinus van ’t Westeinde, voorganger: 

pastor H. Buijssen, zang: Maranathakoor. Na de dienst is er 
gelegenheid tot condoleren achter in de kerk, waarna 
crematie te Middelburg. Geen kerkradio. 

 
Zaterdag 4 februari : Kieltjesmis/ eucharistieviering  
 Voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van 

Missicanto;muzikale ondersteuning: blaaskapel ‘de 
Koenkelpot’ 

Misintenties: 
 Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Cornelis Verhaar-Wilma 

Hamerlinck en fam. * Deken de Zwager * Adriaan Hoondert 
* Laurentius Rijk en Maria Menheere * Nicolaas Boonman 
en Elisabeth de Jonge * Jacobus van ’t Westende en 
Jacomina Moison * Job Rijk- Mientje Huige en dochter 
Tonny * Piet Faes en zoon Tonnie. 
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opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 31 januari 2012  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?  
 *  februari: Cathy Dingemanse,   
Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.  

 

 Vrijdag 3 februari is het Ouwoeravond in 

Oriënt Express, vanaf 21.00 uur. 

 Zaterdag 4 februari: rondgang  carnavalsvereniging/ 

carnavalsboekje 2012 + vrijwillige bijdrage. 

Maandag 6 februari: 
 H. Blasiuskerk Heinkenszand 19.30 uur:  informatie 
pelgrimstocht door Polen (19-28 mei)  info: dhr. Kees 
Rentmeester 0113-351687 of  06-10170143 /e-mail: Rentmeester-
Fr@kpnplanet.nl  
 
Dinsdag 7 februari:  
Parochiebestuursvergadering  19.30  uur in Willibrorduszaal. 
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Caritascollecte 28-29 januari: 
 
Het nieuwe jaar is inmiddels weer enkele weken oud en er is al 
veel gebeurd. U hoeft de krant maar open te slaan of naar het 
journaal te kijken en u wordt er direct mee geconfronteerd. Met 
andere woorden de wereld draait door en trekt zich niets aan 
van een jaarwisseling of goede voornemens.  
 
Dat betekent dat ook de aandacht voor degene die getroffen 
worden door een ramp, hongersnood, ziekte of die het niet zo 
goed hebben als u en ik, niet stil mag komen te staan bij het 
begin van het nieuwe jaar. Zij hebben onze voortdurende 
aandacht én hulp nodig. 
 
In 2012 zal de Caritas 's-Heerenhoek zich ook voor hen blijven 
inzetten binnen de, weliswaar beperkte, mogelijkheden die we 
hebben, maar toch!  
Die inzet is niet alleen gericht op mensen in verre gebieden. Ook 
dichtbij in onze eigen parochie biedt de Caritas ondersteuning 
aan personen of gezinnen die om welke reden dan ook een 
extra steuntje in de rug nodig hebben. Uiteraard doen we dat 
aan de hand van bepaalde richtlijnen. Om privacy reden 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. 
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Om deze taken te kunnen blijven uitvoeren is uw gave 
belangrijk. Net als in 2011 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. 
  
Uw bijdrage, in woord en daad, is voor ons van grote betekenis 
en draagt er toe bij dat wij een gebaar kunnen maken richting 
hen die dit zo nodig hebben. 

Een enkel woord doet wond’ren 
Meer dan men zelf soms weet 

Een daad in drift bedreven  
Geeft licht aan anders leed 
Een enkel woord van liefde 

Stort hoop weer in het gemoed 
Voor wie de wereld nacht was  

Doet slechts een handdruk goed 
Zie niet op heldendaden 

Maar toon waar je ook gaat 
Je medemens te helpen 

Door woord, door steun, door daad. 
 
Namens de Caritas 's Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave. 
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Parochienieuws nr. 10 valt deze week weer bij u in de bus.  Zo’n 
kleine twintig vrijwilligers brengen trouw dit kerkblad bij u thuis,  
als u dat wilt.  
Elk jaar verhuizen er mensen van en naar ons dorp en zo 
ontstaan wijzigingen in bestanden, maar ook fouten. Het kan 
voorkomen dat u – als nieuwe bewoner- de post van de vorige 
bewoner ontvangt. Als u daar geen prijs op stelt, stuurt u de 
post terug. Bij het blad ‘Parochienieuws’ ligt dat anders…. 
Indien u geen belangstelling voor dit blad heeft, geef dat a.u.b. 
gewoon aan. Wij proberen dan zo snel mogelijk uw naam en 
adres uit de adressenlijst te halen.   
Wij kennen geen abonnees, dus ook geen abonneegeld, maar 
sommigen geven gevolg aan onze wens: 

Geef mij de vijf!  
10 nummers Parochie-
nieuws kosten de parochie 
in totaal 5 euro per adres. 
10 opzeggingen leveren ons 
dus al een aardige 
besparing op. In de 

afgelopen drie jaar verlaagden we het aantal exemplaren van 
750 > 700 per nummer. Anderen gaven aan, wel te willen 
bijdragen aan de drukkosten van het blad en maakten spontaan 
vijf euro over! 

Dank voor uw donatie, wat vele kleintjes (ook die vijf euro) 
maken ons financieel sterker, gezonder.  

Wilt u nu reeds uw bijdrage overmaken? Dat kan, zowel nog 
voor 2011, 2012 of een combinatie. 

 Bankrekening 1285.96.538 Parochie H. Willibrordus 
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Wenst u geen blad meer te ontvangen? Kies een van volgende 
opties: 

 Een telefoontje naar het parochiecentrum/ 
antwoordapparaat 0113-351264 en vermeldt uw naam en 
adres. 

 Een mailtje naar info@rksheerenhoek.nl 

 Een briefje in de bus van het parochiecentrum,  Deken 
Holtkampstraat 9  4453 AH ’s-Heerenhoek. 

Nieuwe bisschop geïnstalleerd 

 Vandaag, zaterdag 28 januari, neemt 
mgr. J.W.M. Liesen de zetel van het 
bisdom van Breda in bezit tijdens een 
plechtige eucharistieviering in de H. 
Antoniuskathedraal. De bisschopsstaf 
die mgr. dr. J. Liesen gebruikt in de 

viering is de staf van mgr. G. de Vet (1962-1967), de voorganger 
van mgr. Ernst. 

De staf mondt uit in een slang met een kruis in zijn bek. De slang 
symboliseert de 
voorzichtigheid, de prudentia, 
een van de vier kardinale 
deugden. De bisschopsstaf is 
het teken van de herderlijke 
zorg van de bisschop voor zijn 
gelovigen. Deze bisschopsstaf is 
ontworpen door Niel 
Steenbergen (1911-1997). 
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De naam van de nieuwe bisschop van Breda werd voorafgaand 
aan de installatieviering aangebracht op de glasplaat achterin de 
kerk met alle namen van de bisschoppen van Breda. 

 

De wapenspreuk: Deus providebit: ( God zal erin voorzien) 
Genesis 22,8  

Contact en onderhoud parochiecentrum: Willibrorduszaal 

Per 1 januari lopen de contacten inzake onderhoud via 
Rineke Cappon-Martens.  Samen met vrijwilligers van de 
NIlfiskgroep zorgt ze voor schone en representatieve 
kerkelijke ruimten.   

We verzoeken gebruikers van de Willibrorduszaal  hen 
zoveel mogelijk ondersteuning te bieden door bijvoorbeeld 
na afloop de vaat zelf in de vaatwasser te zetten.  

Vragen over gebruik van de parochiezaal lopen via het 
secretariaat / tel. 0113-351264/antwoordapparaat– Richard 
Gielens- of: rksheerenhoek@zeelandnet.nl  / 06-22815618. 
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