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LIEF EN LEED:  

Overleden: 

14 oktober: Jo ( Adriana Lucia) van de Pas- Remijn 
zie opmerkingen onder apart kopje 

 

BIJZONDERE COLLECTES: 

01 november: Foundation Dart ( regioproject) 

02 november: onderhoud kerkhof 

08 november: onderhoud kerkgebouw, vanwege Willibrordzondag 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

Zondag 1 november: Allerheiligen/ 31e zondag door het jaar  

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met 

voorganger pastoraal werker Jeanine 

Heezemans en zang van het dameskoor. 

liturgische kleur: wit 

Misintenties:  

 Jrgt. Jo de Jonge , echtpaar de Jonge-Rijk * 

Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree 

* Nel Paree * Laurentius Geus * Marinus 

Rijk * Bas en An Balleur * Lauran de Winter en ov. fam. * 

Anthonia Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue * Jan van den 

Dries-Margaretha Vermue en ov. fam. * Leen van Gessel * 

Jacobus Vermue en overleden dochter Lenie * Piet van de 

Waart * ov. ouders Franciscus van de Waart en Cornelia van 

de Waart-Janse.                                                                                      

Na afloop: koffiehoek achter in de kerk / tevens kaartverkoop 

(Kerksnuffel) met speciale aandacht voor de komende feestdagen. 
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Maandag 2 november: Allerzielen: liturgische kleur: paars 

 Op Allerheiligen en Allerzielen wordt in de rooms-katholieke kerk gewezen op de 
thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel. De voorbereidingen voor beide 
feesten vinden vaak plaats op allerheiligenavond, die van Allerzielen ook wel op 
allerheiligendag. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween of All Hallows 
eve(ning) genoemd. In Engeland heeft Halloween zich als wereldlijk feest, los van 
Allerheiligen en Allerzielen, sinds de zestiende eeuw verder ontwikkeld en 
vandaaruit verder verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige 
Halloween niets meer te maken. 

 

19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 
Hees en zang van Missicanto. Tijdens deze dienst worden alle 
overledenen herdacht, met name hen die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. Een speciaal herdenkingskaartje wordt 
uitgedeeld. 

            Na afloop gelegenheid om op eigen wijze het kerkhof te 
bezoeken; herdenkingslichtjes zijn na afloop van de dienst 
verkrijgbaar in de entree van het mortuarium. 

Om veiligheidsredenen hebben we extra verlichting op het kerkhof 
aangebracht; neem evt. zelf lucifers en een extra zaklampje 
mee. 
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Misintenties:                                                                                                  
Dina Rijk-Raas en fam. en Sjaak van Eijkeren * Marian de Jonge-de 
Jonge * Jan Stokx * ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas – 
Moison en ov. fam. * Jrgt. Emma Nuyten-Meulblok en Marien 
Nuyten * Margot Baaijens, Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de 
Jonge * Adriaan van den Dries * Frans Pieters * ov. fam. Remijn-
Huige * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. ouders Bart 
en Janna Geijs-Franse * Jan Franse en ov. ouders * ov. Leden V.O.K. 
* Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Wim Boonman * 
Jan Stokx en Mina Stokx-Capello * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers 
en zoon Rinus * Han van den Dries * Jacobus van ’t Westende en 
Jacomina Moison * Piet Martens en dochter Karen * Mia Vermaas- 
van den Dries en ov. ouders van den Dries Boonman *Willem 
Witkam * ov. ouders Jan van den Dries en Catharina de Jonge * 
Helena Schillemans-van den Dries * Jan Werri en ov. fam. Laurus 
Traas en Maatje Menheere * Johannes Schrieks en Bets Westdorp 
* Lau de Vos en ov. fam. * ov. ouders Pieter Rijk en Johanna 
Knopjes * Apolonia Vermeulen-Traas * Jan Gijsemans * Pier van ’t 
Westeinde * Jan Paree * Jan Stokx en dochter Elly * Gerardus 
Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny * Arjaan de Jonge en ov. 
fam.  * Pieter Vette * ov. ouders de Pundert-de Jonge en zoon Wim 
* Henricus van den Bulck en ov. fam. * Pieter Vette * Matty Pover-
Smulder en ov. fam. * Pieter Pover en ov. fam.* Adrie Paree * 
Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * Piet de 
Jonge * Cornelis Rentmeester-Cornelia van ’t Westeinde en Leo en 
ov. fam. * Machiel Raas en Jo Raas-van den Dries * Corrie Traas-
Stokx * Milou Steinmeier * Jan Hazen* Bastiaan de Jonge en ov. 
fam.* Jan Franse, Johanna van ’t Westende en ov. kinderen * Jan 
Rentmeester, Catharina de Jong, Marijke en Corrie * Geerardus 
Nagelkerke, Margaretha Nagelkerke-Ars.  
 

          Dinsdag 3 november: H. Hubertus (bisschop) >>> 
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Geen viering in onze kerk. 

20.00 uur: parochiekerncommissie-overleg in Willibrorduszaal. 

Woensdag 4 november: H. Carolus Borromeus (bisschop) 

Geen viering in onze kerk.  

Vrijdag 6 november: eerste vrijdag van de maand/Alle heilige 
verkondigers van het geloof in onze streken.  

Ziekenbezoek/communie thuis/ viering in Theresiahof 

Wenst u bezoek of wilt u meevieren? Contactadres: Ria Hoogesteger-Geijs,       
tel. 351875. 

Zondag 8 november: Willibrordzondag/ 32e zondag door het jaar: 
liturgische kleur: wit 

09.00 uur: eucharistieviering ter gelegenheid van onze kerkpatroon: 
Willibrordus; voorgangers zijn pastoor Fons van Hees en pastoraal 
werker Jeanine Heezemans; 
alle(4)  koren uit onze 
parochiekern luisteren deze 
viering op met gezangen. Na 
afloop is er een ‘aangeklede’ 
koffiehoek met een hapje en 
drankje. Iedereen  is van harte 
uitgenodigd. 

Misintenties:  

 Kees Geus en ov. fam. * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en 

ov. fam. * Frans Courtin en 

Johanna Pieterse * ter 

herinnering aan Rinus Rijk * 

lev. Leden Gedurige Aanbidding * Johannes Smits en ov. fam. * ov. 

fam. Vermue-Priem * Adrie van den Dries en ov. fam. 
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Woensdag 11 november: H. Martinus 
van Tours ( Sint Maarten)  

Donderdag 12 november: H. Josafat ( 
bisschop en martelaar) 

18.30 uur: Lampionnenoptocht, ter 

gelegenheid van Sint Maarten; 
georganiseerd door de Don Boscoschool; 

rondgang door het dorp 

Vrijdag 13 november:  

21.00 uur: 11e van de 11e ….bekendmaking van het nieuwe motto van 

het carnavalsjaar 2015-2016 in ‘de Geveltjes’.  

 

Zondag 15 november: 33e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Harrie Buijssen en samenzang.  

          Liturgische kleur: groen. 

 

Misintenties: 

 Jan Stokx * Jrgt. Adriaan Nagelkerke * Marien en Leune Rijk 
en dochter Tonny Rijk * Adriaan van den Dries * Frans Pieters 
* Cornelia Rijk * Laurentius Priem en ov. fam. * Tilly Vermue-
Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko van den 
Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Antonia Remijn en 
ov. fam. * Fridus Tempelaars en ov. fam. 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 3 november misintenties aanleveren via de 
brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk contact kan natuurlijk ook 
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via tel. 351852 van mevrouw Nel de Winter-Roks.  Zet op de 
enveloppe ‘misintenties’ zodat we deze ongeopend naar haar 
kunnen doorzenden. 

 

 

ZIEKENBEZOEKGROEP:   

Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze 

werkgroep. November: Ria Remijn, tel. 404386 

 

 

CARITAS/ Foundation DART 

Het regioproject van de caritas is Foundation DART. Dit staat voor 
Dorocella’s Aid Reaction in Tanzania. Dit is een stichting die meisjes 
in Tanzania helpt. In Tanzania is basisonderwijs gratis maar moeten 
de voorzieningen zelf betaald worden. Het onderwijs wat daar op 
volgt moet volledig zelf betaald worden. Dit is voor veel ouders 
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onmogelijk. Daarnaast wordt onderwijs voor jongens als 
belangrijker beschouwd wat als resultaat heeft dat veel meisjes 
analfabeet zijn. Foundation DART wil zoveel mogelijk meisjes in 
Tanzania de kans geven om iets te bereiken in hun leven. Men  leidt 
meisjes hiervoor op en doet dit op allerlei manieren.  Deze maand 
heeft Foundation DART bijvoorbeeld een restaurant geopend waar 
deze meisjes kunnen werken. Ook is er een kleine winkel bij waar 
producten van Foundation DART worden verkocht. De opbrengst 
daarvan gaat ook weer naar deze stichting.  

Ook de Caritas van de Pater Damiaanparochie wil hier zijn steentje 
aan bijdragen en vragen hiervoor een gift.  

Namens de Caritas 's- Heerenhoek hartelijk dank hiervoor. 

KERKHOFZAKEN 

Op ons kerkhof zijn vele graven verzorgd en versierd met bloemen 

en planten. Afhankelijk van weersomstandigheden zullen we 

ervoor zorgen dat herdenkingslampjes en planten niet over het 

kerkhof verspreid raken, indien storm en regen huis houden op het 

kerkhof. 

Wilt u zelf er mede voor 

zorgen dat de laatste 

rustplaats ook een 

waardige plek blijft, door 

uw afval liefst gescheiden in 

de daarvoor bestemde 

containers te werpen?  

Dank u wel. 

 



Jaargang 43/week 44 : zondag 1 november 2015 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
 
 

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl                                                                       
bankrek. NL65RABO0128596538    
 

Willibrordzondag 
 

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter 
ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van 
de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is immers de 
patroon van de christenen in Nederland, katholieken en 
protestanten. De Katholieke Vereniging voor Oecumene kiest elk 
jaar een thema voor Willibrordzondag.  
Dit jaar wordt de dag gevierd op 8 november en staat deze in het 
teken van de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus, onder het 
motto: ‘Ons Gemeenschappelijk Huis – Een Gezamenlijke Zorg’. 
 
Als plaatselijke geloofsgemeenschap willen we op deze speciale 
dag het belang van ons godshuis benadrukken. 
Op vele plaatsen sluiten kerken hun deuren…we moeten of durven 
er niet aan denken wat dit zou betekenen voor ’s-Heerenhoek. 
Daarom willen we extra aandacht vragen voor onderhoud van ons 
geloof, maar ook voor verbetering en renovatie van ons gebouw 
dat al 141 jaar zo triomfantelijk midden in onze gemeenschap staat. 
Denkt u aan ons? Hartelijk dank. 


