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Parochie Heilige Willibrordus
Deken Holtkampstraat 9
4453 AH ’s-Heerenhoek
Telefoon parochiecentrum: 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
www.rksheerenhoek.nl
wekelijkse bijlage
secretariaat: Richard Gielens (06-22815618)
rksheerenhoek@zeelandnet.nl
bank:Rabobank: 1285.96538

Wij wensen u een
goed begin van het
nieuwe jaar toe…
in goede
gezondheid en
voorspoed!
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Overleden:

15 november: Cornelia Catharina Traas-Westerweele
08 december: Adriaan Goense.
Extra collectes
31 december: onderhoud/restauratie kerkinterieur
Opbrengsten collectes:
Pepernootviering uitje Esperanto € 152,87
Caritas december: € 97,05
Maandag 31 december: Oudjaarsdag
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang
van Missicanto en muzikale ondersteuning van fanfare Sint
Caecilia.
Misintenties:
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. ouders
Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Stien
Kroon * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan Franse
en ov .ouders * de meest verlaten zielen * Maria Rosalia
Goense-Uitterhoeve * Jan Schrieks en Rienus * Jan Werri en
ov. fam. * Jobina de Jonge-Vette * Gerardus PeperzakJohanna Bal en dochter Tiny * Marien de Vos-Maria
Rentmeester en ov. fam. * Pieter van de Pas en ov. fam.
*Jan Franse –Johanna v ‘t Westende, Jan, Ko en Janny * Jan
Rentmeester-Catharina de Jong en dochter Marijke * Arjaan
de Jonge en ov. fam.
Dinsdag 1 januari 2013: Nieuwjaarsdag
Let op: geen viering in onze kerk.
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Zondag 6 januari: Driekoningen
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang
van het dameskoor.
Misintenties:
Kees Ars * Wim Boonman * Jan Boonman-Adriana Remijn
en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. *
Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev.
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. MartensVerschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en
ov. fam. * Bas en An Balleur * Joke Capello * ov. ouders
Rentmeester-Martens * Piet de Jonge.
Na afloop: Nieuwjaarsreceptie voor alle
parochianen,waarbij we stilstaan bij de overgang van
parochie naar parochiekern H. Willibrordus ’s-Heerenhoek.
Zondag 13 januari 2013: Doop van de Heer
Afsluiting van de kersttijd; liturgische kleur: wit
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom
Brooijmans en zang van het herenkoor.
Misintenties:
Stien Kroon * Jrgt. Laurentius Priem* Pieternella Johanna
Verdonk-van ’t Westende * Hubrecht Smits-Magdalena de
Jonge en ov. fam. * Gerrit Capello * ov. fam. Vermue-Priem
*Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 2 januari 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.
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Ziekenbezoekgroep: Geeft u door indien iemand al
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis
herstellende is? Het aantal meldingen is zeer
beperkt, terwijl de dames van deze groep u zo
graag van dienst willen zijn.
* januari: Ria Knuit: tel. 351783.
Van zelfstandige parochie naar parochiekern
Op 1 januari 2013 houdt de parochie H.
Willibrordus op te bestaan, maar
tegelijkertijd ontstaat een nieuwe
parochie met parochiekernen,
waarvan de Heilige Willibrordus
’s-Heerenhoek er één van is. De
bisschop heeft per brief laten weten dat hij kan instemmen
met de nieuwe structuur en met de nieuwe parochie Pater
Damiaan, die alle voormalige parochies in Zuid-Beveland en
op Schouwen-Duiveland omvat.
Op 14 september 1797 startte in ’s-Heerenhoek de
landsparochie met het eerste kerkje, gewijd aan de heilige
Willibrordus en Blasius. De eerste landspastoor was Simon
van Veen, maar de eerste –echte- dorpspastoor werd J.W.
Fronhoff, die in april 1798 kwam.
Toen in september 1996 de laatste –echte- dorpspastoor C.C.
Kroon overleed, sloten we een periode van bijna 200 jaar
eigen pastoors af. Vanaf toen kregen we regio-pastores.
Nu sluiten we weer een episode af: na ruim 215 jaar verliezen we
de status van parochie en worden we parochiekern…
De tijd zal het leren of we even kernachtig en krachtig
kunnen/zullen blijven in de komende jaren. Volgende week
meer hierover…
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