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Parochiekern Heilige Willibrordus ’s-Heerenhoek
Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl bankrekening: 1285.96.538

Vrijwilligers
Onze Heilige Willibrorduskerk zou niet
kunnen bestaan zonder de inzet en het
enthousiasme van vrijwilligers.
Wist u dat zij wel zo’n 185 werkuren per
maand maken door belangeloos
allerlei klussen aan te pakken?
Veel van die werkzaamheden zijn niet
direct zichtbaar, of vinden achter de
muren van het kerkhof, het kerkgebouw zelf, de
Willibrorduszaal of in hun eigen huis zelf plaats.
We zien al snel het verschil als een of meer vrijwilligers
wegvallen, op door ziekte een tijdje moet afzeggen. We hebben
iedereen (met hart voor de kerk) hard nodig!
Iedere medewerker heeft zijn of haar eigen stijl van werken en
dat moeten we waarderen.
Daarom organiseren we eenmaal per twee jaar een
ontmoetingsavond voor alle medewerkers.
Velen maken van deze gelegenheid gebruik, maar anderen
moeten – om allerlei redenen- afzeggen.
We blijven ook hen dankbaar en hopen dat zij ook de komende
jaren ruimte vinden om samen te komen en met elkaar in
gesprek te blijven/gaan.
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom; ook voor degenen,
die de zondagsrust erg letterlijk nemen en het die dag rustig aan
doen….op alle dagen van de week kan de kerk geopend
worden om uw enthousiasme te laten activeren.
Meer weten: neem contact op met Rosa Croes, commissielid
vrijwilligers, Werrilaan 43, tel. 06-53121303.
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Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap
27 augustus: Jacobus Marinus Raas.
30 augustus: Franciscus Stokx.
23 september: Cornelis Marinus van Dijk, echtgenoot van
Ans van Dijk-Bongers; 68 jaar, woonachtig Theresiaplein
3 alhier; de uitvaart vond plaats op vrijdag 27 september,
na de afscheidsdienst in de Jeugdhoeve, onder leiding
van dominee Grisnigt, werd hij op ons kerkhof begraven.
24 september: Anthonia de Pundert-de Jonge; weduwe
van Franciscus Cornelis de Pundert, 91 jaar; woonachtig
in ‘de Kraaijert’ te Lewedorp. De gezongen
uitvaartdienst was op zaterdag 29 september, waarna
graflegging op ons kerkhof.
27 september: Catharina Maria de Jonge-Vermue;
echtgenote van Jan de Jonge, 88 jaar oud; woonachtig
Werrilaan 10. De gezongen uitvaartdienst zal plaats
vinden op woensdag 2 oktober om 11 uur, waarna
graflegging op ons kerkhof.
Collectes in september:
29 september: Caritas-collecte zie informatie verderop in dit blad

Zaterdag 28 september:
Geen viering in onze kerk, maar wel vanaf 19.30 uur start
vrijwilligersavond in ‘de Jeugdhoeve’ .
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Zondag 29 september: 26 zondag door het jaar
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger
pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het herenkoor.
Thema: ‘Waarom zou je naar Mij luisteren? ‘
Misintenties:
Jrgt. Jobina de Jonge-Vette * Jan Boonman-Adriana Remijn
en ov. fam. * Johanna en Maria Martens en ov. fam. * Stien
Kroon * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Bastiaan de
Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse
* Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten
zielen. Jan Stokx en dochter Elly * Magdalena Vermue en
ov. fam. * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * Milou
Steinmeier.
Woensdag 2 oktober:
11.00 uur: uitvaartdienst Catharina de Jonge-Vermue, met
voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van het
Maranathakoor. Na de dienst is de graflegging op ons
kerkhof.
Vrijdag 4 oktober: eerste vrijdag van de maand;
communiebezoek ; inlichtingen via mevrouw Ria
Hoogesteger-Geijs, tel. 351875.
Zondag 6 oktober: 27e zondag door het jaar
Wereldmissiedag voor de kinderen.
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het dameskoor.
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Misintenties:
Stien Kroon * Wim Boonman * Jrgt. Apolonia Traas-Moison
– Frans Traas en ov. fam. * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers
en zoon Rinus * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van
den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * ov. ouders Bart en
Janna Geijs-Franse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov.
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie *
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * fam.
Vette-Boonman * Jaap Vermue.
Na afloop:
koffiehoek met
mogelijkheid van
oliebollenactie.
In het
Parochienieuws
van oktober kunt
u lezen (blz. 14)
hoe u onze kerk
kunt steunen op
een smakelijke
manier: de liturgische werkgroep wil oliebollen op
bestelling gaan bakken voor u, zodat versheid verzekerd is.
In de kerk liggen vanaf heden bestelformulieren klaar, die u
ter plaatse kunt invullen en kunt inleveren.
Zondag 13 oktober: 28e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het herenkoor.
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Misintenties:
Matthijs de Jonge en Maria Janssens * Cornelia C. TraasWesterweele * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. *
ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen *
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Stien Kroon *
Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov.fam. Hubrecht
Smits en Magdalena de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem *
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam.
Hubrecht Vermuë-de Winter * ov. ouders Simon BoonmanPieternella de Baar en ov. fam. * Johannes Smits en ov.
fam. * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Wim Boonman *
Leen van Gessel.
Willibrorduszaal:
Dinsdag 1 oktober: 20 uur. Vergadering parochiekerncommissie.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 1 oktober 2013 voor de volgende
editie doorgeven via de brievenbus parochiecentrum of via
de mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via
contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852.
Graag op enveloppe vermelden: misintenties.
Ziekenbezoekgroep:
Geeft u door indien
iemand al langere tijd in
het ziekenhuis verblijft, of
thuis herstellende is? Een
klein gebaar of bezoek
wordt erg op prijs gesteld
door velen.
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Contactpersoon:
 september: Annelies van Craenenbroeck, Burgemeester Van
Horsighstraat 18 tel. 351364.
 Oktober: Ria Remijn. De Winterstraat 12, tel. 0113-404386.
Caritascollecte
Allereerst wil ik u namens de Caritas hartelijk danken voor u
gave in de afgelopen maanden.
Deze keer vragen we uw gave voor onze kerstactie. Waarom
nu? Het lijkt wat vreemd om in september al te komen voor de
kerstactie. Toch is het niet zo raar. We zijn nu reeds bezig met
de planning en eerste voorbereiding zoals bv het bestellen van
de geschenken, om in december deze te kunnen uitdelen.
Naast de parochianen van 85 jaar of ouder worden ook de
parochianen bezocht wiens partner in het afgelopen jaar is
overleden.
Bij het afleggen van deze bezoeken krijgen we hulp van de
kinderen van onze basisschool en de dames van de
ziekenwerkgroep.
Voor u wellicht minder zichtbaar, maar afgelopen jaar hebben
wij voor enkele inwoners van onze parochie het mogelijk
gemaakt dat ze met de kerst iets extra’s hadden.
Met de 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.
Om de kerstactie mogelijk te maken vragen we uw gave. Nu
reeds hartelijk dank namens de Caritas ’s-Heerenhoek.
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VRIENDEN van Willibrord deel 2
Wie denkt dat carnavalsvierders alleen maar houden van
bier en plezier maken, moeten we tegenspreken.
Afgelopen week kregen we de toezegging dat de
carnavalsvereniging ‘de Koenkelpot’ € 400.- beschikbaar
stelt voor de restauratie van een kerkpilaar. Graag zouden
we hen de elfde kerkpilaar aangeboden hebben, maar we
moeten tevreden zijn met het achtste aanbod.
Mocht u overwegen, net als een drietal particulieren, om
een kerkpilaar te adopteren? Neem dan contact op met
Henk Postema, kasbeheerder van onze parochiekern. Tel.
0113-354038. Wellicht kan uw schenking belastingaftrek
opleveren, indien u een kwitantie vraagt.

Wij blijven in afwachting, wie dit aanbod accepteert en er
mede zorg voor draagt, dat we eind 2013 voor alle twaalf
pilaren een donateur gevonden hebben.
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Uitgave historisch boekwerk over de parochie ’s-Heerenhoek
Op zaterdag 9 november zal in onze kerk vanaf 14.30 uur de
presentatie plaats vinden van het historisch boekwerk over
onze Heilige Willibrordusparochie.
Onze parochianen mevrouw Tiny Polderdijk-van ’t
Westende en mevrouw Gerda Raas-Knuit hebben, met
medewerking van verschillende deskundige medewerkers,
lange tijd achter de schermen gewerkt aan een uitgave
over meer dan 200 jaar kerk & parochie zijn.
Toen op 1 januari 2013 de Willibrordusparochie ophield te
bestaan, zagen ze een extra reden dit
boek het licht te laten zien.
Wij mochten al enkele proefpagina’s
bekijken en durven gerust te zeggen
dat dit boek recht doet aan de rijke
geschiedenis van onze parochie H.
Willibrordus. 200 pagina’s leesplezier
voor nog geen dertig euro!
De parochiekerncommissie heeft het
mogelijk gemaakt een full-colour
uitgave te laten realiseren, zodat u
voor de komende feestdagen een
extra wens voor het verlanglijstje kunt invullen.
Iedereen, die interesse heeft in dit boek is op deze middag
van harte welkom. Wilt u aangeven dat u interesse heeft en
wilt u vooraf intekenen> graag een reactie naar het
parochiecentrum ’s-Heerenhoek, Deken Holtkampstraat 9,
4453 AH ’s-Heerenhoek of via mail: info@rksheerenhoek.nl
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