
Jaargang 39 nummer 44 zaterdag 29 oktober  2011 
 

 

       

 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 
rksheerenhoek@zeelandnet.nl  
bank:Rabobank: 1285.96538                                                              wekelijkse bijlage 
ING 286578                                                                             
        

 
 
 
                     

 
 

 

 

 
 
  

Zondag 30 oktober: 31e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor; liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Joke Capello * Stien Kroon *  Jan Boonman-Adriana Remijn 

en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * 
Laurentius Boonman- Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* Jrgt. Jo de Jonge, echtpaar de Jonge-Rijk * de meest 
verlaten zielen * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * 
Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * fam. Martens-Buteijn * 
Corrie Traas-Stokx * Hendrina Grimminck-Allemekinders * 
ov. ouders A. van ’t Westeinde- Jobina de Jonge,kinderen 
en kleinkinderen. 

Overleden: 
13 oktober: Matthijs de Jonge, 92 jaar.. 
 
Extra collectes in november: 
2november:  onderhoud en verbetering voorzieningen op 
kerkhof zie voor toelichting verderop in dit blad 

6 november: extra collecte voor misdienaarsuitje 
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Dinsdag 1 november: Allerheiligen 
Geen viering in onze kerk. 

 
Woensdag 2 november: Allerzielen 
19.00 uur dienst van woord en communie met 
voorganger pastoraal werkster Jeanine 
Heezemans en zang van het dameskoor.  

Liturgische kleur: paars 
 
Misintenties: 
Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Clazien 
Rentmeester-Rijk en dochter Mariëtte Rentmeester * ov. ouders 
Willem van ’t Westeinde en Paulina de Baar * ov. ouders Frans 
Traas-Apolonia Moison en ov. fam. * Adrianus Franciscus Franse-
Wilhelmina Franse-Franse en ov. fam. * Adriaan Rijk-Dymphna 
Lodiers en zoon Rinus * Piet Faes en zoon Tonnie * Johanna en 
Maria Martens en fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 
ouders * Cornelis Verdonk en Anna van der Heijden * ov. ouders 
Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. ouders * Apolonia 
Vermeulen-Traas * Jan Gijsemans * ov. Leden van V.O.K. * 
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. *ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-deWinter * Jan Schrieks en Rienus * Jacobus 
Vermue en dochter Leny * Laurentius de Jonge-Mina Beulens en 
ov. fam. * Han van den Dries * Jan van den Dries en Catharina de 
Jonge * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den 
Dorpel,zoon Sjaak en ov. fam. * ov. ouders A.de Jonge en M. de 
Jonge-de Jonge * ov. ouders J.Janse en M. Janse-van ’t 
Westeinde * Piet Martens en dochter Karin * Petrus de Vos en 
Stephania Nagelkerke * Jacobus van ’t Westende en Jacomina 
Moison * Jan Werri en ov. fam. * ov. ouders van den Dries-
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Boonman en Mia Vermaas * Lourentius Oosthoek en ov. fam. 
Oosthoek-de Jonge * Arjaan de Jonge en ov. fam. de Jonge en 
Raas * ov. ouders Pieter Rijk en Johanna Knopjes * Laurus Traas-
Maatje Menheere en ov. fam. * Job Rijk en Mientje Huige * Jaap 
van Eijkeren en Corrie van Eijkeren-Klap * Cornelis Rentmeester-
Cornelia van ’t Westeinde, Leo en ov. fam. * Machiel en Jo Raas- 
van den Dries * Pieter Pover en ov. fam. * Henricus van den 
Bulck en ov. fam. * Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Milou 
Steinmeier,Karen Martens 
 
Na de dienst bestaat de mogelijkheid om het herinneringskruisje 
op te halen.  
Ook kan men op eigen gelegenheid – overdag- of na de dienst 
via een stille tocht naar het kerkhof gaan, om daar een 
herdenkingslicht te plaatsen bij de graven van dierbaren. 
Leden van de werkgroep ‘kerkhofbeheer’ zijn al weken in de 
weer om ons kerkhof in ordelijke staat te brengen.   
Wij vragen u beleefd de graven van overledenen met respect te 
benaderen en de omgespitte aarde met rust te laten. Te vaak 
worden paden verlaten en grond plat getrapt. Dit verstoort de 
netheid, die deze vrijwilligers zo graag op en rond ons kerkhof 
wil achterlaten. 
De speciale collecte die tijdens de dienst wordt gehouden, komt 
volledig ten goede aan het onderhoud en de verbetering van 
ons kerkhof. Met name de wens om meer lichtpunten op ons 
kerkhof aan te brengen en de watertoevoer (aftappunten) te 
verbeteren wordt hopelijk vervuld.  
 
Donderdag 3 november: H. Hubertus 
Geen viering in onze kerk.  
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Vrijdag 4 november: eerste vrijdag van de maand/ 
communiebezoek aan huis, indien men zich hiervoor heeft 
aangemeld ; extra informatie via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, 
tel. 351875. 
 
Zondag 6 november: Willibrordzondag 
Let op: 10 uur!  
Eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang van 
dames- en herenkoor. Liturgische kleur: wit 
Misintenties: 
Cornelis de Jonge * Jrgt Willem de Jonge –Lena de Jonge-de 
Winter en ov. fam. * Maria en Johanna Martens en fam. * Stien 
Kroon * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos 
en ov. fam * Johannes Smits en ov. fam * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Bas en An Balleur * Jaap Vermue * Johannes van den 
Dries- Margaretha Vermuë en ov. fam. * Jacobus Boonman en 
Johanna Rijk * Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen. 
 
We hopen vele parochianen te mogen ontmoeten in en na deze 

speciale viering.  
Alle misdienaars zullen tijdens deze 
viering aanwezig zijn, om hun 
jaarlijkse bijdrage voor een uitstapje 
te mogen ophalen. 
Na de viering worden alle 
kerkgangers uitgenodigd voor een 
kopje koffie of thee. De vernieuwde 
parochiezaal zal worden opgesteld 
en ingezegend door pater Paul. We 
sluiten deze feestelijke ochtend af 
met een glaasje en een hapje.  
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Zondag 13 november: 33e zondag door het jaar. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor/deken 
Paul Verbeek en zang van het herenkoor. 
Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
Cornelis de Jonge * Jrgt Willem de Jonge –Lena de Jonge-de 
Winter en ov. fam. * Maria en Johanna Martens en fam. * Stien 
Kroon * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-
Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos 
en ov. fam * Johannes Smits en ov. fam * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Bas en An Balleur * Jaap Vermue * Johannes van den 
Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Jacobus Boonman en 
Johanna Rijk * Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen 
 

 

 
  
Opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 1 november  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. Denkt u aan de misintenties voor 
2 november? Op woensdag ligt er een nieuwe speciale ‘Rond 
de kerk’ achter in de kerk.   

 
Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  
 voor november: mevr. Ria Knuit –v.d. Molen.     

      Merietestraat 20, tel 351783. 
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 aanpassing collecteren tijdens diensten/vieringen:  in 
goed overleg met de liturgische werkgroep is 
afgesproken dat in vieringen of diensten met een 
speciale (tweede) collecte, deze collecte pas plaats vindt 
na slotwoord en zegenbede; bij de uitgang van de kerk.  
Hiervoor zullen geen collectanten worden benaderd, 
maar de misdienaars worden hiermee tijdelijk belast.  
Met name het samenvallen van collecte en 
evangelielezing werd als bezwaar aangedragen. Het 
betreft hier een proefperiode van minimaal twee 
maanden: 1 november 2011 – 1 januari 2012.  In alle 
gevallen, in deze periode wordt aangegeven wanneer en 
hoe een collecte wordt ingevuld. 

 
Parochie ’s-Heerenhoek; heden-verleden- toekomst ? deel 6 
Vorige week maakten we melding van de inkomsten en uitgaven 
van onze parochie over de afgelopen vijf jaar. Een structureel 
tekort tekent zich af, terwijl het parochiebestuur wel 
investeringen doet. Hoe verhoudt zich dat? 
De parochie ontvangt jaarlijks kerkbijdrage en donaties 
(waaronder legaten) die specifiek voor de parochie ’s-
Heerenhoek bedoeld zijn.  
Als in 2012 de parochiestatus verdwijnt en we een parochiekern 
worden, blijft die situatie inzake schenkingen ongewijzigd.   
Uw kerkbijdrage voor de H. Willibrorduskerk blijft dus 
gekoppeld aan deze parochiekern, maar we zullen als kern wel 
de kosten van pastores, beheer en administratief centrum 
samen met de andere (7) kernen moeten blijven betalen.  
In het parochienieuws-novembernummer op pagina 7 staat een 
uitgebreide uitleg over de toekomstige afdracht en 
verplichtingen. Neem gerust een exemplaar mee, als u geen PN 
ontvangt.  
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Concert Zeeuws-Vlaams Kamerkoor: vrijdag 4 november 
Op vrijdag 4 november vindt in onze kerk een 
concert plaats van het Zeeuws-Vlaams 
Kamerkoor. De Maria-vespers van Pergolesi: 
‘Vespro della Beata Vergine’. Dit werk wordt 
zelden in Nederland uitgevoerd en is minder 
bekend dan het ‘Stabat Mater’. 
Het koor wordt begeleid door een 

barokensemble; verdere medewerking wordt verleend door 
Sarah Peire (sopraan) en de dirigent  Marcel van Westen. 
Kaarten (€ 15.-) zijn te koop bij de ingang van de kerk; het 
concert begint om 20 uur. 
 
Willibrordzondag: 6 november 2011 

'We hebben veel meer bereikt dan wij ons veertig jaar geleden 
konden voorstellen of dromen.' Dit zei kardinaal Walter Kasper 
tijdens de persconferentie bij de presentatie van het boek 
Harvesting the Fruits over de resultaten van de oecumenische 
dialogen met Anglicanen, Lutheranen, Methodisten en 
Gereformeerden.  

In het kader van Refo500 heeft de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene in samenwerking met uitgeverij Abdij van Berne 
een Nederlandse vertaling uitgegeven onder de titel 'Een rijke 
oogst - de vruchten van de oecumenische dialoog'. Op 16 juni 
organiseerde de vereniging in samenwerking met de 
katholieke en protestantse theologische faculteit een 
symposium over dit boek. De teksten van dit symposium zijn 
vanaf 20 september 2011 na te lezen in het tijdschrift 
‘Perspectief’ 
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Het thema van Willibrordzondag 
2011 is ontleend aan dit boek 
over de vruchten van de 
oecumenische dialogen. Met de 
keuze van dit thema willen we 
stimuleren dat de oogst van de 
oecumene ook in de parochies 
doorklinkt en werkt. Ter 
ondersteuning van de 
bespreking van het boek Een 
rijke oogst is een korte notitie 
gemaakt met gespreksvragen. 

Voor de viering van 
Willibrordzondag wordt gebruik 

gemaakt van de teksten uit het misboekje voor de 32e zondag 
door het jaar van de uitgeverij Abdij van Berne die geheel 
afgestemd zijn op het thema van Willibrordzondag.  

Op deze eerste zondag van november willen we 
als parochie stil staan bij onze kerkpatroon en 
naamgever van onze kerk. 

Als in 2012 alle huidige parochies worden 
opgeheven, zal de naam H. Willibrordus enkel nog voortleven 
in ons kerkgebouw. 

Meer informatie vindt u in ons 
Parochienieuws/novembernummer. 

 


