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BURENDAG
Dit weekend wordt op
veel plaatsen in
Nederland de nationale
burendag gevierd: in
veel stadswijken komen
bewoners samen. Deze
bijeenkomsten kunnen
allerlei vormen hebben:
van een eenvoudig kop
koffie samen drinken, tot het opruimen van een plantsoentje; het
verbeteren van speelwerktuigen of het maken van een buurtbankje..
In een dorp als ’s-Heerenhoek kennen veel mensen elkaar, dus zou je
kunnen denken: ‘zo’n burendag hebben wij niet nodig’
De tijd, waarin veel mensen op de zomeravonden bij de voordeur buiten
zitten en een praatje met voorbijgangers maken is voorbij. In veel
straten weten de mensen niet wie naast hun woont, ook al wonen ze er
al jaren…..we denken te snel aan: bemoeizucht of privacy.
In de kerk komen ook mensen samen, maar velen zitten in de bank en
luisteren vooral naar de woorden die gesproken worden. In beweging
komen, zoals Afrikanen dat doen (zingen, klappen tijdens de dienst)
kennen wij niet en vinden we eh…minder passend. De vredeswens
doorgeven vinden we soms confronterend-vervelend….
Zou het niet een mooie gedachte
zijn om na de dienst ( of later in de
week) een minder bekende eens
uit te nodigen voor een bakje leut?
Gezellig, goedkoop en wellicht
een begin van een goede
verstandhouding.
Zeker in de Vredesweek, die nog
loopt.
Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl bankrek. NL65RABO0128596538

Jaargang 42/nummer 39 : zondag 28 september 2014

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

Collecterooster:
27/28 september: Caritas- kerktelefoonactie

Lief en leed:
Overleden:
03 augustus: Franciscus Marinus Martens.
14 augustus: Eduard Bordui
18 augustus: Willem Boonman
20 augustus: Sjaak van Eijkeren
13 september: Nel van den Dries- Lucas Luycks,
Zaterdag 27 september: H. Vincentius de Paul/priester
19.00 uur: Viering van Woord en Communie/ kindernevendienst met
medewerking van de liturgische werkgroep en zang van
Missicanto.
Misintenties:
Laurus Grimminck-Adriana Grimminck de Jonge, zonen Jan en Joop en
schoondochters Catrien en Agnes * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en
fam. * Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en
Janna Rijk en ov. ouders * Cornelia Boonman-van ´t Westende * Jrgt.
Anthonia de Pundert-de Jonge * Cornelis de Jonge-Cornelia Vette en ov.
fam.

Zondag 28 september: 26e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Van Hees en zang
van het dameskoor. Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Adriaan Nagelkerke * Jrgt. Jobina de Jonge-Vette * Marian de Jonge-de
Jonge *
Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk
* Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen *
Magdalena Vermue en ov. fam. * Jan van den Dries-Margaretha Vermue en
ov. fam. * Jrgt. Cornelia Vermuë-van Stee * Albrecht Remijn-Johanna
Boonman en ov. kinderen * Kees Ars * Marinus Rijk.

Maandag 29 september: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.
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Geen viering in onze kerk. 20 uur: overleg werkgroep 140 jaar Willibrorduskerk/
parochiezaal

Dinsdag 30 september: H. Hiëronymus/priester en kerkleraar.
Geen viering in onze kerk. 13.00 uur: zilverpoetsclub actief in de kerk!
Woensdag 01 oktober: H. Teresia van het Kind Jezus/maagd en
kerklerares. (Ook wel bekend als Theresia van Lisieux, naamgever
van zorg- en wooncentrum Theresiahof in onze kern.). Geen viering
onze kerk.

donderdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders
geen viering in onze kerk.

Vrijdag 3 oktober: eerste vrijdag van de maand/ communiebezoek/
bijeenkomst in Theresiahof.
Contactpersoon: mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875.
Zaterdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi.
Geen viering in onze kerk.

Zondag 5 oktober: 27e zondag door het jaar/ Wereldmissiedag voor de
kinderen.
9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger pastoraal
werkster Jeanine Heezemans en zang van het kinderkoor
Esperanto. De heilige Franciscus krijgt bijzondere aandacht in deze
kindvriendelijke gezinsviering. Na afloop: koffiehoek achterin de kerk.

Misintenties:
Jrgt. Apolonia Traas-Moison-Franciscus Traas en ov. fam. * Chris Hoondert
en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel Paree * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en
zoon Rinus * Jozina van ´t Westeinde * Marinus Rijk * Piet Timmerman en
Lucija Stambulac * lev. Leden Gedurige aanbidding * Lauran de Winter en ov.
fam. * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Jaap Vermue * fam
Vette-Boonman.

Dinsdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans
19.00 uur: Mariaviering, verzorgd door liturgische werkgroep, kinderen van de
basisschool en het dameskoor.
19.30 uur: parochiekerncommissie
20.00 uur: vergadering liturgische werkgroep.
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Zondag 12 oktober: 28e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en
zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree *Marian de Jonge-de Jonge *
Jan Stokx * Cornelis de Winter * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. *
ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis VerhaarWilma Hamerlinck en fam. * Cornelis de Jonge en Cornelia van Gessel *
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Smits en
Magdalena de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * Johannes Smits en ov. fam.
* fam. Hubrecht Vermue-de Winter * Hugo Ars-Magdalena Ars- Rijk en zoon
Bertus * ov. fam. J. Remijn-van den Dries

Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 30 september 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.

Extra collecte t.b.v. de Caritas. De extra-collecte van dit weekend is bestemd
voor de Caritas en wordt gebruikt om te voorzien in onze eigen kerkradio. De
Caritas houdt zich bezig met diaconie. De letterlijke betekenis van diaconie is het
zich dienstbaar opstellen of hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Dat in de
loop van de tijd de aard van de ondersteuning die door de Caritas wordt geboden,
is gewijzigd, hoeft geen betoog. De kerngedachte om mensen te helpen blijft
echter overeind. Een voorbeeld van een verandering in onze taak, is de kerkradio.
De Caritas ’s Heerenhoek heeft in samenwerking met het Parochiebestuur,
geïnvesteerd in de nieuwe kerkradio. Gezamenlijk trekken we hierin op, zodat het
voor iedereen mogelijk én betaalbaar blijft naar de vieringen vanuit onze kerk te
luisteren indien ze om welke reden dan ook niet in staat zijn om hier aanwezig te
zijn. Vanaf uw vakantieadres aan de andere kant van de wereld of bij u thuis zijn
de kerkdiensten via de website van onze parochie (www.rksheerenhoek.nl) te
beluisteren, maar ook als u niet beschikt over een internet aansluiting of computer
is het mogelijk om naar de vieringen te luisteren. Via de Caritas wordt dan een
ontvanger bij u thuis geplaatst. Meer weten? Contact met Wilfried Boonman.
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