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Parochie H. Willibrordus ´s-Heerenhoek 
Parochiecentrum/secretariaat bestuur 
Deken Holtkampstraat 9 
4453 AH ‘s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl 
internet: www. rksheerenhoek.nl 
secretariaat: rksheerenhoek@zeelandnet.nl 
 

 

Overleden: 
28 december: Peter Raas, 35 jaar. 
02 januari: Jozina (Maria) van Eijkeren- Verdonk, 83 jaar. 
23 januari: Pau (Paulus Franciscus) Polfliet, 76 jaar; weduwnaar 
van Julia Viskens, Kuijpersdijk 4; na de gezongen uitvaart op 
vrijdag 28 januari, werd hij naast zijn vrouw op ons kerkhof 
begraven. 
25 januari: Jozina van den Dries-Boonman, weduwe van 
Bastiaan van den Dries, 92 jaar, woonachtig in ‘Ter Valcke’ te 
Goes. Zij werd op zaterdag 29 januari– na een gezongen 
uitvaartdienst in onze kerk- te rusten gelegd op ons kerkhof. 

 
 
 Collecteschema februari 2011 
6 febr Memisa-collecte 
19 febr Kieltjesmis-collecte ,ten bate van restauratie interieur 

kerk en liturgische gewaden 
26/27 Caritas-collecte voor eigen parochiële noden 

 
zondag 30 januari 2011: 4e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
groen. 
Misintenties:  
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Joke Capello * Bastiaan de Jonge en Catharina 
Rijk * Stien  Kroon * de meest verlaten zielen * 
Lauran de Winter en ov. fam. * Pieter Pover en 
ov. fam. * Piet de Jonge * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Cornelis de Jonge. 
 
Woensdag 2 februari: Maria Lichtmis, 

geen viering in onze kerk. 
 

zondag 6 februari: 5e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor/deken 
Paul Verbeek en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
groen. 
Misintenties: 

Mari Franse *  Stien Kroon * Maria Rosalia Goense-

Uitterhoeve * Lucija Timmerman-Stambulac * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-

Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en Johanna 

Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 

Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * ov. Leden 

van de K.V.O. * Anthonia 

Vermue en ov. fam. * Bas en 

An Balleur . 

 Na afloop : koffiehoek   
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Zondag 13 februari : 6e zondag door het jaar 
9.00 uur : viering van woord en communie 
met voorganger pastoraal  werkster Jeanine 
Heezemans ; zang van het herenkoor. 
Misintenties :  
Bas Remijn * Jacobus de Hond-Cornelia de 
Hond-van den Dorpel,zoon Sjaak en ov. fam. *  
 ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 
Johanna en Maria Martens en fam. * Stien Kroon * echtpaar 
de Jonge en dochter Jo * Jrgt. Johannes Smits en ov. fam. *  
ov. fam. Vermue-Priem * Johannes van den Dries-Margaretha 
Vermuë en ov. fam. 
 
14.00 uur: doopviering van Meadow Popa (Vlissingen) 
voorganger: pater Paul. 
 

Wetenswaardig 

Misintenties: 

Opgave van misintenties kan via mevr. Nel de Winter-Roks 
(tel. 0113-351852) of via mail: winro@zeelandnet.nl  of via de 
brievenbus bij het parochiecentrum: een enveloppemet 
daarop vermeld het woord ‘misintentie’. 
 
Memisa: 

Elke minuut sterft een vrouw in een 
ontwikkelingsland tijdens haar 
zwangerschap of bevalling. Meestal aan een 
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complicatie die gemakkelijk voorkomen had 
kunnen worden. Cordaid Memisa zet zich in 
voor een betere gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld voor 
zwangere vrouwen in Bangladesh. 

Veilig bevallen in Bangladesh 
In Bangladesh is veilig bevallen niet 
vanzelfsprekend. Eén op de vijfentwintig 
vrouwen sterft aan zwangerschap gerelateerde oorzaken. 
Meestal onnodig. Gebrek aan kennis en medische zorg zijn de 
belangrijkste problemen.  

Cordaid Memisa traint daarom lokale, traditionele 
vroedvrouwen. Steeds meer zwangere vrouwen krijgen 
medische controles van getrainde vroedvrouwen. Mogelijke 
complicaties worden zo eerder ontdekt. Het aantal vrouwen 
dat sterft bij de geboorte van haar kind, daalt hierdoor. 

Ook het verstrekken van ‘bevallingskits’ levert een 
belangrijke bijdrage aan het verminderen van moedersterfte. 
In de bevallingskit zit onder andere een stukje zeep, een 
zeiltje en een scheermesje. De hygiëne bij de bevalling wordt 
zo aanzienlijk verbeterd.  

Ziekenbezoekgroep 

Contactpersoon voor de maand februari: 
Marlies Westdorp-van Damme, Kapelaan 
Koningstraat 11, tel. 0113-352387 

Neem contact op, indien een bezoek op prijs 
wordt gesteld. 

Maria Lichtmis 
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Feest op 2 februari ter herdenking van het 
zuiveringsoffer 
dat Maria na de 
geboorte van 
Jezus volgens 
de Joodse wet 
moest brengen 
(Leviticus 12, 2-
4): de naam lichtmis komt 
van de kaarsenwijding en de 
lichtprocessie vóór de mis. 

Velen van u kennen nog de 
‘kerkgang’ waarbij de vrouw, 
na  de bevalling, voor het 
eerst weer de kerk mocht 
bezoeken. Voorafgaand/ na 

afloop aan een kerkdienst was er een korte ceremonie 
waarbij de priester en de moeder een korte woord- en 
gebedsdienst hielden.  

Maria Lichtmis valt precies zes weken na Kerstmis. In veel 
gezinnen werd dat gevierd met pannenkoeken. 

 

Vanwege een technische storing is dit 

kerkblad deze week in een andere 

opmaak getypt en kunnen we pas later 

deze bijlage op de website zetten. 


