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140 jaar lief en leed gedeeld in één gebouw 
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Lang zal ze leven!  

 
Op 20 augustus 1874 werd de Heilige 
Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek plechtig 
ingewijd door de bisschop van Haarlem, 
mgr. Wilmers. Na jaren van wikken en wegen 
-een nieuwe kerk bouwen was toen ook al 
een grote onderneming- ging ‘de kogel door 
de kerk op 7 september 1872.  
Op 3 april 1873 werd de eerste steen gelegd 
door de toenmalige pastoor F.H.M. Wennen en dacht men voor een prijs 
van 80.000 gulden een prachtig neogotisch gebouw te kunnen bouwen. 
Een knap staaltje bouwkunst in die tijd: binnen anderhalf jaar stond, 
onder leiding van architect Th. Asseler uit Amsterdam, dit monumentale 
gebouw. 
Burgemeester Remijn schonk, als dank voor zijn huwelijk met Jacomina 
Jacobusse Almekinders, een geheel nieuw hoofdaltaar; gelukkig is dit 
altaar nog bijna volledig in de originele staat te vinden in ons 
kerkgebouw. 
De tijd knaagde aan buiten- en binnenkant van onze kerk, maar ook  
geloofsopvattingen zorgden voor ingrijpende veranderingen, met name 
aan het interieur. 
Met de wijsheid van heden en inzichten uit het verleden hadden we 
wellicht de originele staat van het interieur meer kunnen vasthouden.  
De buitenkant is echter, op een enkel ornament na, gaaf gebleven, 
mede dankzij het goed opgezette renovatieplan onder leiding van wijlen 
pastoor C. Kroon. Parochianen en subsidies zorgden voor een sluitende 
kostenpost van 604.457 gulden (eind jaren tachtig).  
De status van Rijksmonument vanaf 1976 brengt voor- en nadelen met 
zich mee: we mogen niet zomaar iets aan onze kerk veranderen! Alles 
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gebeurt in nauw overleg met bisdom, gemeente en overheden. Elke 
reparatie mag de uitstraling of karakter van het gebouw niet aantasten.  
Een cadeau voor de jarige? 

 
Wie jarig is, trakteert, maar ontvangt ook graag presentjes… 
We begrijpen heel goed dat kerkgangers al regelmatig hun steentje 
bijdragen, maar toch durven we op 31 augustus toch nog eens extra 
onze hand op te houden.  
Een complete restauratie van de binnenkant is een droom! Daarom 
beginnen we bescheiden met de aanpassing van verlichting en stukje bij 
beetje de schoonmaak en het onderhoud van wanden. 
Graag zouden we op 9 november: Willibrordzondag willen uitpakken 
met Bengaals vuurwerk, net als bij de start in 1874, maar een andere 
‘lichtshow’ lijkt ons passender: de verlichting. 
De speciale collecte komt volledig ten goede aan vervanging van 
armaturen; we hebben in het recente verleden al ruim 2500 euro 
bijeengespaard. Mede dankzij de dames van de Kerksnuffel tijdens de 
jaarmarkt. 
 
Boekenactie:  na de viering is het boek ‘de Parel van ’s-Heerenhoek’ nog 
te koop voor een speciale feestprijs. 
Alle andere festiviteiten voor de 140-jarige worden op 9 november 
gehouden, maar daarover later meer! 
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Collecterooster:  
31 augustus: speciale collecte vanwege 140 jaar kerkgebouw.  
De officiële viering vindt plaats zondag 9 november: Willibrordzondag. 
 

Lief en leed: 
Overleden:  
09 juli: Pieter Vette 
27 juli: Lou Verdonk 
03 augustus: Franciscus Marinus Martens. 
14 augustus:  Eduard Bordui 
18 augustus: Willem Boonman 
20 augustus: Sjaak van Eijkeren. 
 

Zondag 31 augustus: 22e zondag door het jaar/  
    140 jaar H. Willibrorduskerk ’s-Heerenhoek  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het herenkoor. Speciale collecte voor de jarige kerk; 
liturgische kleur: groen. 

Misintenties: 
 Franciscus Stokx * ov. ouders van ’t Westende-van Eijkeren en ov. 

fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-
Elena Ars en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. 
* Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de 
meest verlaten zielen * Marietje de Winter-de Vos * Hugo Ars-
Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Jaap de Jonge-de Jong en ov. kinderen * Pieternella 
Johanna Verdonk-van ’t Westende * Kees de Jonge. 

  

Dinsdag 2 september: 
20.00 uur: parochiekerncommissieoverleg Willibrorduszaal.  
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Woensdag 3 september: 
H. Gregorius de Grote 
(paus en kerkleraar)  

Geen viering in onze kerk. 
 

Vrijdag 5 september: 
eerste vrijdag van de 
maand/ 
communiebezoek en 

samenkomst in 
Theresiahof van 
bewoners en belangstellenden. Meer informatie via mevr. Ria 
Hoogesteger-Geijs; tel. 351875. 

 

Zondag 7 september: 23e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Van Hees en zang 

van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel 

Paree * Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Kees Geus en 
ov. fam. * Cornelis de Winter * Jozina van ’t Westeinde * lev. Leden 
Gedurige Aanbidding * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An 
Balleur * Jaap Vermue * Jrgt. Jacobus Vermue en dochter Leny * 
Kees de Jonge * Jrgt. Zuster Lydia Verdonk ov. ouders en kinderen 
Verdonk. 

 Na afloop: koffiehoek achterin de kerk. 
 

Zaterdag 13 september: Open Monumentendag 
13.00 – 17.00 uur: kerkgebouw open voor 

bezichtiging. Kaartverkoop t.b.v. de kerk door 
dames van de Kerksnuffel. Tevens mogelijkheid 
om parochieboek ‘de parel van ’s-Heerenhoek’ 
aan te schaffen. 
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Zondag 14 september: Kruisverheffing/                                             
24e zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met pastor Tom Brooijmans 
en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 

 
Misintenties: 
 Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny * 

Marian de Jonge –de Jonge * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Jrgt. 
Tilly Vermue-Joossen * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. 
fam. * ov. fam. Vermue-Priem * fam. Hubrecht Vermue-de Winter * 
Laurentius Rijk en Maria Menheere * Laurentius de Vos. 

 
13.00 – 17.00 uur: Open Monumentendag: kerk open voor bezichtiging. 

Kaartverkoop door de dames van de Kerksnuffel. 
 

UITNODIGING VANUIT  HET OUDERENPASTORAAT: 
  
Op dinsdag  16 september a.s. 
wordt er een lezing gehouden in 
het kader van het 
ouderenpastoraat. De lezing 
zal  worden  gehouden in ’s- 
Heerenhoek.   Spreker is  Arthur 
Polspoel.  Hij zal spreken over 
‘rouw van ouderen om het verlies 
van hun partner’. Informatie over 
deze lezing vindt u achterin de 

kerk, U kunt een infoblaadje meenemen. 
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Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 2 september  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.   
Contactpersoon september: Ria Knuit, Merietestraat 20/ tel. 
351783. 
 
Noveenkaarsen: te koop ten bate van het 140 jarig bestaan van 

onze kerk; kosten   € 5.- ; te koop achterin de kerk. 
 

De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de Rooms-
katholieke Kerken de Orthodoxe Kerk. De liturgische kleur op dit feest 
is rood. De datum valt bij de Katholieke en een deel van de Orthodoxe 
kerken op 14 september en een ander deel van de orthodoxe kerken 
viert het in lijn met de juliaanse kalender op 27 september. 

Het Heilig Kruis werd - naar overgeleverde verhalen - gevonden 
door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote. 
Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet 
opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt 
zou zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 door Eusebius van 
Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van 
bisschop Cyrillus van Jeruzalem,Ambrosius van Milaan, Socrates 
Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is er een 
verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar 
Jeruzalem maakte. 
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De oorsprong van het 
jaarlijks feest van de 
Kruisverheffing gaat terug 
tot de kerkwijding van 
de basiliek van het Heilig 
Graf in Jeruzalem op 13 
september 335. Deze kerk 
werd gebouwd in opdracht 
van Helena, op de plaats 
waar - volgens de 
overlevering - het lichaam 

van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd meer 
bepaald op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha. 
Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens 
de traditie Jezus geleden had - aan het volk getoond. 

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en 
twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf 
de kruistochten ontstond een onstuitbare verspreiding van kruis-
relieken en aansluitend werd het feest van de Kruisverheffing gevierd 
op de plaatsen waar de relieken terecht kwamen. 

De Regel van Benedictus (41, 6-8) laat naar oude kerkgebruiken bij het 
feest van de Kruisverheffing de kleine vasten beginnen, die in de grote 
vasten (de veertigdagentijd voor Pasen) uitloopt. Bijgevolg is dit feest in 
de Benedictijnse traditie van bijzonder belang en hebben kloosterordes 
uit deze traditie zoals de Cisterciënzers en Trappisten een rol gespeeld 
in de verspreiding van het feest in Europa. Het tonen van het kruis als 
teken van verlossing door Christus, verspreidde zich zo over de hele 
Kerk. 

Rechtstreeks aansluitend op het feest van de Kruisverheffing is de 
gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gewijd aan het 
verdriet en lijden van Maria. Deze gedachtenis is steeds op 15 
september. 
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