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LIEF EN LEED:  

19 mei:  Adriaan van den Dries. 

04 juni: Maatje Pover-Smulder. 
 

BIJZONDERE COLLECTES 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 

zondag  5 juli: 14e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dameskoor. Na afloop: koffiehoek 

          Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  
 Chris Hoondert *  Jozina van ´t Westeinde *  Marinus Rijk * Frans 

Courtin en Johanna Pieterse * Marian de Jonge-de Jonge * Jan Stokx * 

Jan Boonman – Adriana Remijn en ov. fam. * Anthonia Vermue  ov. 

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

Jonge-Cornelia van Gessel en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de 

Winter * Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * Jaap de Jonge-

de Jong en ov. kinderen * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus 

* Piet de Jonge * Matty Pover-Smulder en ov. fam. 

Maandag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en 

martelares  

  Geen viering in onze kerk. 

 

19.30 uur: vergadering afvaardiging parochiebestuur 

en parochiekerncommissie in Willibrorduszaal. 
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20.30 uur: open repetitie in de Jeugdhoeve waar iedereen kan binnen 

lopen en kan komen luisteren naar Ilse Pieters  die dan samen met de fanfare 

een examen stuk speelt dat gejureerd wordt voor haar D Diploma op 

saxofoon. Een unieke gebeurtenis voor onze muziekvereniging dat we 

dergelijke talenten in onze vereniging hebben. 

 Dinsdag 7 juli: H. Maria, Zoete Moeder van Den Bosch 

Woensdag 8 juli: HH. Maria Adolfina en 

gezellinnen, maagden en martelaressen 
 

Donderdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum  

19.00 uur: Laatste repetitie  Esperanto en 

Missicanto voor zomerreces. 

 

 Zaterdag 11 juli: H. Benedictus, abt, patroon van    

                                Europa.  Geen viering in onze kerk. 

 

Zondag 12 juli: 15e zondag door het jaar 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met 

voorganger pastor Jeanine Heezemans, zang van het 

herenkoor. 



Jaargang 43/week 27 : zondag 4 juli 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    
 

Misintenties: 

 Jrgt. Pieter Vette, fam. Vette-Boonman * Marien en Leune Rijk 
en dochter Tonny Rijk * Kees Geus en ov. fam. * echtpaar de 
Jonge-Rijk en dochter Jo *  lev. Leden Gedurige Aanbidding * 
Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * ov. fam. Hubrecht 
Smits en Magdalena de Jonge * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * Krijn de Jonge * 
Marinus van Stee en Johanna Almekinders * Leny de Winter-
Vermue. 

Maandag 13 juli: H. Henricus 

19.30 uur:  zomeravond concert bij Theresiahof door onze fanfare 
en  u bent daarbij ook van harte welkom. Ook onze jeugdleden 
zullen zich laten horen. Het geheel staat onder leiding van Judith 
van Boven. 

Dinsdag 14 juli: H. Camillus de Lellis, priester 

Woensdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleider. 

Donderdag 16 juli: H. Maagd Maria van de berg Karmel. 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 7 juli misintenties aanleveren via de 
brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk contact kan natuurlijk ook 
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.  

Juli: Ria Knuit, tel. 0113-351783 
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VIERINGEN TIJDENS ZOMERVAKANTIE 
Houdt u er rekening mee dat we tijdens de periode juli- augustus 
geen zaterdagavondvieringen houden? 
Begin september brengen we u op de hoogte van een evt. nieuw 
schema van vieringen. 
 

ONDERHOUD MORTUARIUM 
Binnenkort starten we met de opknapbeurt van ons mortuarium. 
Na ruim twintig jaar is het toe aan een ‘opfrisbeurt’ met een 
passende uitstraling.  We zullen de renovatie in fasen aanpakken, 
zodat in bijzondere gevallen wel gebruik kan worden gemaakt voor 
opbaring van overledenen. 
 

ZOMERTIJD… 
Op vrijdag 17 juli 
sluiten de scholen 
hun deuren en is 
het even wat 
rustiger op ons 
dorp. 
Vrijwilligers in en 
rond de kerk gaan 
echter gewoon 
door. Een speciaal 
woord van dank 
aan hen die de 

afgelopen weken – ondanks tropische temperaturen- toch hun 
energie en tijd staken in  bloemversiering, onderhoud van kerkhof, 
tuin en kerkomgeving.  
Ook koren en kosters blijven actief tijdens de gehele 
vakantieperiode. 


