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Parochie Heilige Willibrordus
Deken Holtkampstraat 9
4453 AH ’s-Heerenhoek
Telefoon parochiecentrum: 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
www.rksheerenhoek.nl
secretariaat: Richard Gielens (06-22815618)
rksheerenhoek@zeelandnet.nl
bank:Rabobank: 1285.96538
ING 286578

wekelijkse bijlage

Overleden:
11 maart:Apolonia (Leu) Balleur- Pieterse.
03 april: Cornelis (Kees) Ars.
10 april: Adriaan Oosthoek.
19 april: Laurentius Remijn, 72 jaar; Molendijk 84.
Collectes:
29 april : Eerste Communieviering ten bate van in
standhouding eucharistieviering

Zondag 29 april: Zondag van de Arbeid/Roepingenzondag
11.00 uur Eerste Communieviering met voorganger
pastor Tom Brooijmans en zang van Esperanto.
Thema: ‘Jezus is de Goede Herder/ zorg hebben
voor elkaar’
Misintenties:
Laurentius Ars en Adriana Ars-Joosen * Stien
Kroon * Piet de Jonge * Jan BoonmanAdriana Remijn en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en
ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans
Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucia
Stambulac * de meest verlaten zielen * Tiny Geijs-Peperzak *
Isabel Hand * Jan Rentmeester-Catharina de Jonge en dochter
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Marijke * Jan Franse-Johanna van ’t Westende,Jan, Ko en Janny
* Karen Martens* voor de opa en oma van Rowan Traas:
Marinus Allemekinders en Pieternella Allemekinders-de Winter.
Zondag 6 mei:
vijfde zondag van Pasen, zondag van de Oosterse Kerken
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang
van het dameskoor. Liturgische kleur: wit
Thema: ‘de liefde van God’
Misintenties:
Stien Kroon * Piet de Jonge * lev. Leden Gedurige
Aanbidding* ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en
Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Bas en An
Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * Anthonia Remijn
en ov. fam.* Jan Stoop en ov. fam. Na afloop : koffiehoek.
Dinsdag 8 mei :
19.00 uur : Mariaviering,verzorgd door leden van de liturgische
werkgroep en zang van het dameskoor.
Zondag 13 mei : zesde zondag van Pasen/Moederdag
9.00 uur : eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het herenkoor.
Misintenties :
Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Cornelis verhaar-Wilma
Hamerlinck en fam. * Stien Kroon * Piet de Jonge * Jan
Boonman -Adriana Remijn en ov. fam. * Johanna en Maria
Martens en fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse *
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija
Stambulac * ov. fam. Vermue-Priem * Maria Rosalia GoenseUitterhoeve * ov. fam. Hubrecht Vernuë-de Winter * Hugo Ars
en Magdalena Ars-Rijk * Wim Boonman * Apolonia Balleur2
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Pieterse * Laurentius Priem en ov. fam * Hendrina GrimminckAllemekinders * Laurentius de Vos en Maria de Winter.
opgave misintenties:
U kunt deze tot dinsdag 1 mei 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?
* mei: Annelies van Craenenbroeck, tel. 351364.
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal
geen extra bijeenkomsten deze week.
Kerkbijdrage:
Speciaal voor onze communicanten
worden boekjes gedrukt en project-mappen samengesteld.
Kinderkoor en bloemengroep zorgen voor de puntjes op de i
(de ‘i’ van viering). Uiteraard hopen wij dat u dit weet te
waarderen, door een bijdrage te leveren in de kosten van dit
geheel.
De eerste collecte is altijd voor kerk & parochie; hierin zit de
afdracht aan bisdom verwerkt, bestemd voor salariëring van ons
pastoraal team en alle bureaukosten.
De tweede collecte is bestemd voor de aanschaf van nieuwe
ampullen voor de eucharistieviering; het water- en wijnkannetje
zijn door het veelvuldig gebruik hun handvat verloren en in een
bijzondere viering als deze, willen we graag ‘goed’ voor de dag
komen. Een nieuwe set ampullen zal tot in lengte van jaren ons
blijven herinneren aan de communicanten van 2012.
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Heitje voor karweitje
De Welpengroep Sint Bavo houdt op dinsdag 1 en woensdag 2
mei de jaarlijkse actie "Heitje voor een Karweitje"
Een welp is te herkennen aan zijn/haar uniform en heeft een
boekje waarin naam, bedrag en aard van het karweitje
genoteerd worden.
Ter voorkoming dat nog andere welpen aan uw deur komen
krijgt u het zegeltje "karweitje gedaan, verder gaan".
Welkom aan tafel! Even voorstellen: Van links naar rechts…
Achterste rij:Maron Boonman- Daphne de Vos- Petra Traas-Janna
van der Horst- Lisan Boonman- Sanne RentmeesterMidden: Kim de Vos- Levi Oreel- Max de Jonge-Rowan Traas- Olaf
Driedijk- Diesel van ’t Westeinde- Marly Moison.
Eerste rij: Maaike Vermue- Daan Traas- Thijmen de Rooij-Melanie
de Rooij- Lauran Oosthoek.
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Samenwerkingsverband
‘Boven de Schelde’
Onder deze naam werkt al
geruime tijd een werkgroep
die zich richt op de
toekomstige samenvoeging
van parochies in ‘de
Bevelanden’& op SchouwenDuiveland’ en de
samenwerking met de nieuwe Mariaparochie op Walcheren.
In 2013 zullen er twee parochies bestaan, waarvan de Pater
Damiaanparochie een samenvoeging is van de huidige acht
parochies in onze regio.
Welke gevolgen heeft zo’n fusie op het gebied van gebouwen
en financiën?
Wie hierover alles wil weten, wordt uitgenodigd voor een
informatieve bijeenkomst op 14 mei in de Willibrorduskerk te
Zierikzee. Aanvang 20 uur.
Uiteraard zullen we in Parochienieuws en ook in ons eigen
weekblad ‘Rond de kerk’ aandacht hieraan besteden.
Bedevaart Beauraing (B)
Op 2 juni gaat er groep pelgrims op
bedevaart naar Beauraing, waar ze tot
en met 4 juni zullen verblijven.
Er bestaat ook een mogelijk voor een
ééndaagse bedevaart en die reis is op
zondag 3 juni a.s.
Wilt u meer weten of zich aanmelden?
Neem dan contact op met mevr. Jo
Rentmeester-Beulens, tel. 350277.
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Dank aan de jubilarissen van de liturgische werkgroep
Afgelopen zondag 22 april mochten we vijf personen in het
zonnetje zetten, omdat deze werkgroep haar twintig jarig
bestaan vierde.
Mevrouw Mine Stokx-Capello, mevr. Maatje Simonse-Paree,
mevr. Jo Rentmeester-Beulens, mevr. Ria Hoogesteger-Geijs en
dhr. Rinus de Jonge stonden aan het begin van de oprichting
van deze werkgroep. Mine en Maatje namen al eerder afscheid,
maar nadrukkelijk werden ze in deze hulde betrokken.
Aan de drie nog actieve leden werd de Willibrorduspenning
uitgereikt door pater Paul en bestuurslid Rosa Croes zette
iedereen in de bloemen.

Na afloop werd onder het genot van een kopje koffie nog even
nagepraat en
herinneringen
opgehaald.
Hopelijk mogen
we nog lang van
de inzet van onze
vrijwilligers
genieten!
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Vicariaten?
BREDA Per 1 juni 2012 richt bisschop Liesen twee vicariaten op
in het bisdom van Breda. De vicariaten komen in de plaats van
de huidige drie dekenaten. In oktober 2011 maakte het bisdom
het voornemen bekend om te komen tot de oprichting van
twee vicariaten, als logisch vervolg op de samenvoeging van
parochies.
Bisschop Liesen richt nu het vicariaat Middelburg op en het
vicariaat Breda. In een brief heeft hij de namen bekendgemaakt
van de medewerkers van de vicariaten en de plaats waar de
vicariaten gevestigd zullen zijn.
Vicariaat Middelburg
De vicaris van het vicariaat Middelburg wordt de
hoogeerwaarde heer drs. Paul Verbeek. Hij zal de halftijds
aanstelling als vicaris combineren met het pastoorschap. Hij zal
worden ondersteund door diaken drs. Egbert Bornhijm als
stafmedewerker voor het vicariaat voor 0,8 fte Egbert Bornhijm
zal daarnaast een dag in de week verbonden zijn aan een
parochie. Het secretariaat van het vicariaat Middelburg zal in
deeltijd behartigd worden door mevr. W.J.M. Kamps-Steyntjes,
momenteel secretaresse in dienst van het dekenaat Zeeland.
Het vicariaat zal gevestigd zijn in de pastorie te Heinkenszand.
Vicariaat Breda
De vicaris van het vicariaat Breda wordt de hoogeerwaarde heer
drs. Wiel Wiertz. Ook hij zal de halftijds aanstelling als vicaris
blijven combineren met het pastoorschap. Hij zal zijn arbeid
verrichten in nauwe samenwerking met de stafmedewerkers
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voor het vicariaat Breda, drs. Annemiek Waij en drs. Geerten
Kok, beiden in een halftijds functie. Het secretariaat van het
vicariaat Breda zal in deeltijd behartigd worden door mevr.
W.JM. Beneken-Kolmer, momenteel secretaresse in dienst van
het dekenaat de Baronie. Het vicariaat zal gevestigd zijn in de
ruimtes van de H. Michaëlkerk te Breda.

Het vicariaat Middelburg omvat meer parochies dan het
huidige dekenaat Zeeland
Het vicariaat Middelburg zal bestaan uit de volgende parochiële
samenwerkingsverbanden en
parochies:
_ Boven de Schelde ( in de toekomst de twee nieuwe parochies)
_ Midden- en West-Zeeuws-Vlaanderen
_ Oost-Zeeuws-Vlaanderen
_ Halsteren-Steenbergen (St. Christoffelparochie en H. Anna parochie)
_ Regio Oudenbosch (parochies IPV Oudenbosch)
_ Bergen op Zoom (Lievevrouweparochie)
_ De Bron en O.L.Vrouwe in ‘t Woud (Hoogerheide en Wouw)
_ Roosendaal (De Ark, Emmaüs parochie, O.L.Vrouwe parochie)
_ Regio Rucphen.
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