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Meimaand , Mariamaand 
 
Traditiegetrouw wordt de 
gehele meimaand Maria 
vereerd. Het Mariabeeld, dat 
normaliter achter in de kerk 
staat, in de zogenaamde 
Mariakapel, heeft dit jaar wel 
een bijzondere plaats 
gekregen. De kapel wordt 
namelijk opgeknapt, waarna 
ook het Mariabeeld een 
restauratie zal ondergaan. 
Over de ouderdom van dit 
beeld is weinig bekend, maar 
volgens kenners (authentieke 
’s-Heerenhoekenaren) zou dit 
beeld minstens al tachtig jaar 
in deze kerk aanwezig zijn. 
Wie aanvullende informatie 
heeft, zouden wij graag 
willen horen. 
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zondag 1 mei: Beloken Pasen,  tweede zondag van Pasen, 
zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, zaligverklaring Paus 

Johannes Paules II. liturgische kleur: wit. 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger vicaris-generaal 

Vincent Schoenmakers met zang van het dameskoor. 
Na afloop: koffiehoek, achter in de kerk. 
Misintenties: 
Jobina van den Dries *  Piet Timmerman en  Lucija 
Stambulac * Piet de Jonge * Johannes van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en 
fam. * Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Jrgt. Jan Franse en ov. ouders * lev. Leden Gedurige 
aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en 
Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen. 

Overleden:  
26 maart: Klazina Moison-Balleur, 88 jaar. 
08 april: Margaretha Vreeke-Westdorp, 79 jaar. 
11 april: Gerardus Capello, 83 jaar. 
22 april: Adriaan Westdorp, 81 jaar. 
22 april: Frits Leiendecker, 72 jaar.  
 
 Collecteschema voor mei 2011: 
1 mei: Caritascollecte, speciaal bestemd voor bekostiging 
ziekenbezoekgroep. 
8 mei: collecte voor de Oosterse kerken. 
15 mei: Roepingenzondag 
21/22 mei: Caritascollecte voor eigen parochiële noden 
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Zondag 8 mei: derde zondag van Pasen, Moederdag. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: wit. 
Misintenties: 

Clazien Rentmeester-Rijk * Joke Capello * Lucija 
Timmerman-Stambulac * Piet de Jonge *   ov. ouders 
Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis de 
Jonge * Stien Kroon * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse 
* ov. Leden van de K.V.O. * Tilly Vermue-Joossen * 

 ov. fam. Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht Vermuë- de 
Winter * Laurentius Priem en ov. fam. * Tiny Geijs-Peperzak 
* Jaap de Jonge en Marie de Jong * Jan Martens en 
Catharine Visser * uit dankbaarheid. 

 
Zaterdag 14 mei: geen byzantijnse viering in onze kerk, vanwege 

vakantie pater Paul. 
 
Zondag 15 mei: vierde zondag van Pasen,  
zondag van de Goede Herder, Roepingenzondag. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van Con Amore. 
Misintenties:  

Joke Capello * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk * 
Johanna en Maria Martens en fam. * Stien Kroon * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee 
* Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. Hugo Ars 
en Magdalena Ars-Rijk. 

15.00 uur: jublileumconcert Con Amore.  
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Opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag  3 mei  voor de volgende weekeditie 
doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via e-
mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50. 

Ziekenbezoek:  
 Elke maand worden mensen uit onze parochie met een 
attentie bezocht. In een gesprekje proberen we hen 
bemoediging en steun te geven vanuit onze parochie.  Weet u 
iemand die graag een ruggensteuntje verdient? De 
contactpersoon van de maand mei: Saar de Jonge-van 
Eijkeren, Kuijpersdijk 12, tel. 0113-331393. 
 

Caritascollecte; vastenactie & actie mei 
 
De afgelopen weken heeft in het teken gestaan van de 
vastentijd en de voorbereiding op Pasen.  De vastentijd is 
voorbij: we zijn veertig dagen onderweg geweest naar Pasen 
om, door middel van de vastenacties iets extra's te doen voor 
een ander. Dit jaar stond de Vastenaktie in het teken van hulp 
aan Filippijnse gezinnen om hun leefgebied te behouden en in 
hun onderhoud te voorzien.  
Door uw giften en door de aandacht die op de school in onze 
parochie is geschonken aan dit project bedraagt de voorlopige 
opbrengst van ruim € 1.100,--. 
 
Namens de Caritas ‘s-Heerenhoek hartelijk dank hiervoor. 
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De extra Caritas-collecte in dit 
weekend is bestemd voor de 
ziekenwerkgroep. Reeds jaren maakt 
de Caritas het werk van de 
ziekenwerkgroep mogelijk. De 
werkgroep bestaat uit actieve dames 
die medeparochianen die ziek zijn, 

bezoeken in het ziekenhuis, thuis of in het verpleeghuis . Bij 
thuiskomst worden de zieken vaak ook nog bezocht. Zo’n 
bezoekje wordt op prijsgesteld en ervaren als steun en 
betrokkenheid bij onze zieke medeparochianen. 
Ziekte of verblijf in het ziekenhuis worden niet automatisch 
gemeld. Daarom wordt in het kerkblad maandelijks de 
contactpersoon vermeld. Het zou jammer zijn als men bezoek 
waardeert, maar niemand hiervan weet.  
Tijdens de kerstactie van de Caritas helpt de ziekenwerkgroep 
ook  mee door het bezoeken van parochianen wiens partner in 
het afgelopen jaar is overleden. 
 
Wij vragen uw aandacht en uw gave voor het werk van deze 
belangrijke werkgroep in onze parochie. 
 
Namens de Caritas en de ziekenwerkgroep reeds hartelijk dank 
voor uw bijdrage. 
 
Goede Week – Omloop van Borsele 2011 
 
Het zal menigeen opgevallen zijn dat op Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en paaszondag wielerwedstrijden werden gehouden 
in en rond ’s-Heerenhoek. Sommigen beklaagden zich over deze 
combinatie van activiteiten, die in wezen niet met elkaar kunnen 
samengaan… 
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In goed overleg tussen leden parochiebestuur en leden 
wielercomité is duidelijk geworden dat hier vooral sprake is van  
een organisatieschema en een evenementenkalender, waarop 
het wielercomité geen invloed heeft. Van hoger hand (zelfs 
internationaal ) is bepaald wanneer, waar, welke wedstrijden 
mogen plaats vinden. Met Goede Week en paasdagen houdt dit 
schema maar beperkt rekening.  Het organiserend comité was 
zich bewust van de ‘gevoeligheid’ van dit evenement, maar de 
omloop afblazen was geen optie. Een volgende gelegenheid zou 
dan aan de neus van hen voorbij gaan en gevolgen kunnen 
hebben voor het voortbestaan van de Omloop van Borsele. 
Het parochiebestuur begrijpt hun argumentatie, maar heeft ook 
aangegeven dat kerkdiensten zo weinig mogelijk hinder moeten 
ondervinden tijdens omlopen. De organisatie heeft voor de 
toekomst alle medewerking toegezegd om overlast te 
voorkomen.  
 
Zaligverklaring 1 mei: paus Johannes Paulus II 
Deken Paul Verbeek reikte ons het navolgende gebed aan: 

 
U bent voor ons een groot voorbeeld van geloof 
en vertrouwen in de barmhartigheid van God. 
Zoals Johannes de Doper, bent u een wegbereider.  
Na de mislukte moordaanslag op uw leven, heeft u 

het als uw opdracht gezien onze kerk te leiden naar het derde 
millennium. 
Vervuld van Gods liefde, zoals Johannes de evangelist, bent u 
opgekomen voor de waardigheid van ieder mensenkind, vanaf het 
prilste begin tot aan haar aardse eind. 
Geïnspireerd door de apostel Paulus is reizen de manier geworden 
om mensen te bereiken en te bemoedigen met woorden uit het 
Evangelie. 
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De Zwarte Madonna van Polen (Czestochowa) heeft u de kracht 
gegeven om u geheel en al aan God en zijn kerk te wijden. 
Jong en oud heeft u opgeroepen om frank en vrij te getuigen van 
de hoop die in ons leeft. Zelf bent u tot het uiterste gegaan, 
Help ons om vrij van angst te getuigen van ons geloof en 
vertrouwen in de barmhartigheid van God. Amen. 
 
 
actie Kerkbalans 2011 

In het volgende juni-
nummer van 
Parochienieuws vindt u 
een bijlage, waarin we 
als parochiebestuur 
verantwoording 
afleggen van inkomsten 
en uitgaven. 
Het doet ons goed te 
mogen vaststellen dat 
vele parochianen van                           
’s-Heerenhoek, Borssele 
en Nieuwdorp zich nog 
betrokken voelen bij de 
geloofsgemeenschap 
van de Heilige 
Willibrordusparochie. In 
een tijd waarin volop 
gediscussieerd wordt 

over geloof, betrokkenheid met de kerk en het geestelijk 
ambt, kunnen we uw hulp en/of geldelijke steun niet 
missen. 
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 We zouden er niet aan moeten denken dat we onze kerk 
zouden moeten sluiten, of erger nog: slopen, omdat de 
staat van onderhoud daartoe aanleiding geeft. 
Wist u dat ruim 150 vrijwilligers zich inzetten om onze kerk 
en directe omgeving in goede conditie te houden? Het 
aantal taken dat men samen vervuld beslaat meer dan 245 
werkuren per week. Letterlijk en figuurlijk: onbetaalbaar! 

 
Daarom: vragen wij uw steun via een vrijwillige bijdrage. 
Uiteraard kan dat via hand- en spandiensten. Op vele 
terreinen is uw hulp meer dan welkom. 
Muzikaal via koren; onderhoud/schoonmaak via 
klussengroep of Nilfiskgroep; kerkhofwerk of assistentie bij 
vieringen (hulpkoster)…Voor ieder wat wils… 
Het bisdom adviseert een donatie (op basis van inkomsten) 
van 106 euro op jaarbasis, maar uiteraard bepaalt u zelf wat 
u over heeft voor onze parochie 
Indien u een aantal jaren dit richtbedrag, of anderszins een 
gift overmaakt, worden uw donaties verrekend met 
eventuele kosten die u maakt bij vieringen van doop,  
communie, vormsel, huwelijk of uitvaart. 
 
Een aantal parochianen heeft de kerkbijdrage al 
overgemaakt, waarvoor hartelijk dank. 
 
Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de 
penningmeester van ons parochiebestuur: dhr. Robert van 
den Boom, tel. 0113-563044 of via info@rksheerenhoek.nl 
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