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Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

LIEF EN LEED:
Overleden:
5 december: Sebastiaan Gerardus van der Made.
16 december: Lena Peeters-Raas
20 december: Wilhelmina Limonard- Coffeng
22 december: Hubertus (Bert) Leonardus de Jonge,

BIJZONDERE COLLECTES:
23 januari:
onderhoud kerkgebouw ( Kieltjesmis)

VIERINGEN EN DIENSTEN
Zondag 10 januari: Doop van de Heer
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang van
het herenkoor. Liturgische kleur: wit

Misintenties:
Laurus Cornelis Verdonk en Pieternella Johanna Verdonk-van ’t
Westende * Kees Geus * Frans Pieters * lev. Leden Gedurige
Aanbidding * Jrgt. Laurentius Priem en ov. fam. * Jan Goense en Maria
Rosalia Uitterhoeve * fam. Vermue-Priem * Jrgt.
Martien Vermue * Deken de Zwager * Wilhelmina
Corstiaanse * Krijn de Jonge * Bas en An Balleur.

Zaterdag 16 januari: Kwartettenbal/ jubileumavond
Stichting ‘de Koenkelpot’ in de Jeugdhoeve & de
Geveltjes; toegang gratis.
Alle carnavalsverenigingen uit de regio zijn present
en staan garant voor een megafeest.
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Zondag 17 januari: start Bidweek voor de Eenheid van
de christelijke kerken; H. Antonius, abt/ 2e
zondag door het jaar
10.00 uur: oecumenische viering in de
Catharinakerk te Borssele;
voorgangers zijn dominee Marjo
Wisse en diaken Egbert
Bornhijm. Voorafgaande aan de
dienst is er gelegenheid tot
informeel contact en koffie in
de consistoriekamer van deze
kerk, vanaf 9.30 uur.

Donderdag 21 januari: H. Agnes,
maagd en martelares
Geen viering in onze kerk.

Vrijdag 22 januari: H. Vincentius ( diaken en martelaar)
Zaterdag 23 januari:
Vanaf 11.00 uur: collecte carnavalsstichting ‘de
Koenkelpot’
19.00 uur: Kieltjesmis met voorganger pastor Jeanine
Heezemans en zang van Esperanto & Missicanto, begeleid
door de blaaskapel ‘de Koenkelpot’. Iedereen wordt
uitgenodigd om ‘ in gepaste kleding’ naar de kerk te
komen.

Misintenties:
Jan Stokx * Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje,
Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige aanbidding *
Cornelia Boonman-van ’t Westende * Frans Pieters * Ko van den Dries
ov. ouders en zussen Jo en Corrie.

Zondag 24 januari: 3e zondag door het jaar
09.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de
liturgische werkgroep; liturgische kleur: groen.
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Misintenties:
Marinus Rijk * Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Tilly
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van stee *
Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Martien van Eijkeren-Maria Remijn
en fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * H.
Anthonius * Rinus Moison en ov. Fam.

ZIEKENBEZOEKGROEP:
Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze
werkgroep.
januari: Cathy Dingemanse, tel. 352029

OPGAVE MISINTENTIES:
U kunt tot dinsdag 12 januari 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.
Pas op: zondag 17 januari 2016 is er geen viering in onze kerk, vanwege de
oecumenische viering in samenwerking met PKN Borssele te Borssele.

Kerkhofzaken:
Eind 2014 ging een wens in vervulling:
een eigen grafmonument voor
kinderen die –eertijds- op een
afgelegen deel van het kerkhof
werden begraven, omdat ze niet
gedoopt waren. Het betrof vaak
kinderen die direct na de geboorte
stierven.
Gelukkig is onze visie op dit verdrietige
verlies volledig veranderd en worden
ook baby’s / jonge kinderen op een respectvolle manier op ons kerkhof
begraven. Voor al die kinderen en met name hun ouders heeft men
een herdenkingsmonument vervaardigd en uiteindelijk afgelopen
week geplaatst op ons kerkhof. De afronding/ definitieve aanleg zal
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nog plaats vinden, maar op deze manier blijft de herinnering aan hen
en aan degenen die met verdriet achterbleven, voor eeuwig bestaan.
Dank aan steenhouwerij Van Dalen uit Goes die de kosten voor het
monument voor haar rekening nam en de werkgroep kerkhofbeheer,
die jarenlang voor dit monument heeft geijverd.
Afvalverwerking
Door bezuinigingen hebben we het contract met
afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel opgezegd.
Voortaan maken we gebruik van vuilcontainers van de
gemeente Borsele.
Voor u, als bezoeker van het kerkhof, betekent dat het volgende:
- Probeer uw afval te scheiden: restafval in de grijze bak;
groen- en bloemresten in de groene bak.
- Plastic kunt u in de grijze bak deponeren, maar nog liever meenemen
en in de oranje container bij de brandvijver afleveren.
- U helpt ons enorm als u meewerkt, omdat we door deze actie veel
geld kunnen sparen. Iets meer inzet van uw kant loont!

NIEUWJAARSTOESPRAAK:
Traditioneel wordt elk jaar tijdens de eerste zondagsviering in het nieuwe
jaar op het eind van de viering teruggeblikt en vooruitgekeken op hetgeen
wat komen gaat of ons wellicht te wachten staat.
Voorzitter Ton Oosthoek verwees in het begin van zijn speech naar het
thema van de viering: ‘Heer, waar laat U zich vinden?’ Als wij dat antwoord
zouden weten, zou het makkelijker zijn om mensen meer betrokken te laten
zijn bij het kerkelijk leven.
Het sluiten van kerken en de dagkapel in Lewedorp brengt het ‘gevaar’
dichterbij. Gelukkig sluiten alle kerncommissies hun ogen niet en brengen ze
gezamenlijk in kaart welke kerkgebouwen nog jarenlang efficiënt kunnen
functioneren, zonder dat er bodemloze putten ontstaan. Het mag geen
opbieden tegenover elkaar worden.
Ontkerkelijking en incidentele belangstelling voor speciale vieringen zorgen
er voor dat bezoekers feitelijk komen om een voorstelling (een ‘event’,
volgens pastoor Van Hees) bij te wonen. Men is enerzijds blij dat men de
kerk dan weet te vinden, maar anderzijds stelt het koren en voorbereiders
van vieringen voor grote opgaven: mag Kerstmis een spektakel worden en is
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men bereid mee te betalen (entreegeld?) aan zo’n bijzondere viering, waarbij
alles uit de kast moet..?
Verder verwees de voorzitter naar het dalend kerkbezoek, dat momenteel
het gemiddelde van 114 voor een gewone zondagviering haalt. Ook hier
moeten we blij zijn met de belangstelling en inzet van vele parochianen en
dorpsgenoten als het gaat om steun in geldelijke vorm of via hand- en
spandiensten. Tenslotte kaartte Ton Oosthoek ook het beleid van de
bisschoppen aan: ‘aanpassing leidt tot de ondergang’ zegt aartsbisschop
Wim Eijk in een interview op 24 december, terwijl pastoor Van Hees duidelijk
meer blijk geeft van werkelijkheidszin: ‘hoe moet ik mijn preek toonzetten
als de meeste mensen
maar één keer per jaar
naar de kerk komen?
Als de herders niet goed
op de lammeren en
jongere schapen letten,
zullen die gemakkelijk
de grazige weiden en de
schaapskooi verlaten en
blijven enkel de oudere
schapen over, waarop
gelet moet worden…..De toekomst zal het leren!
Uiteraard sloot men ook hier de bijeenkomst af met koffiehoek en een
glaasje na.

Reactie op bovenstaand artikel van een onzer parochianen
Dorpsgemeenschap en geloofsgemeenschap.
Na de eerste viering in het nieuwe jaar sprak dhr. Ton Oosthoek, als
voorzitter van de parochiekerncommissie, een woordje. In dat woordje viel
het "grote woord": Kerksluitingen.
Het is een woord dat veel gehoord wordt. Een woord dat bij velen afweer,
boosheid, teleurstelling en nog veel andere gevoelens oproept. Maar
allemaal negatieve gevoelens.
Ik wil het eens over een ander aspect hebben.
We wonen allemaal in een dorp: ' s Heerenhoek. De meesten van ons kennen
elkaar al van jongs af aan. We hebben lief en leed gedeeld. En bij dat lief en
leed neemt/ nam de kerk een plaats in.
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Geen wonder dat de mogelijkheid dat onze kerk mogelijk over een tijd dicht
zal moeten omdat de kosten van zo'n groot gebouw niet meer op te
brengen zijn, ons verdriet doet.
Onze gemeenschap lijkt uit elkaar te vallen. Vroeger zaten we als hompen
klei vast aan elkaar, nu lijken we op los zand.
Onze gemeenschap. Maar over welke gemeenschap hebben we het dan?
We wonen allemaal in een dorp. Bedoelen we die gemeenschap? De
dorpsgemeenschap?
We kennen niet meer iedereen. Velen gaan hun eigen weg, buiten het dorp.
De tijd is veranderd.
Ze is veel sneller geworden en we kunnen lang niet meer alles bijhouden.
Valt onze dorpsgemeenschap uit elkaar? Zijn de kerksluitingen een teken aan
de wand?
Maar wacht eens even.....kerk en dorp.....dat zijn toch 2 verschillende
gemeenschappen?
De kerk met haar
geloofsgemeenschap valt
toch niet samen met het
dorp en haar
dorpsgemeenschap? Of
wel?
Als ze in onze beleving
wel samenvalt, ja dan
gaan we een moeilijke tijd
tegemoet. Als we naar de
kerk ( de
geloofsgemeenschap) gaan omdat we dorpsgenoten zijn dan houdt het op
wanneer de kerk sluit.
Maar als we het verschil kunnen ervaren tussen onze dorpsgemeenschap en
de geloofsgemeenschap dan is er hoop. Als we in de kerk samenkomen om
ons geloof te vieren, dan kunnen we verder kijken, over de
dorpsgemeenschap heen. Dan zien we in andere dorpen of steden
mogelijkheden om als gelovigen samen te komen. Niet als dorpsgenoten,
maar als geloofsgenoten.
Een ander dorp, een andere stad. Rijden we er niet vaak heen omdat we er
iets nodig hebben?
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Hebben we ons geloof, onze God nodig? Waarom zouden we daarvoor dan
niet in de auto of op de fiets stappen? De ouderen, ja, zij die geen vervoer
hebben. Voor hen telt de afstand.
Maar juist als geloofsgemeenschap kunnen we elkaar toch nabij zijn? Er
wordt in een dorpsgemeenschap van alles georganiseerd, zou er in een
geloofsgemeenschap dan niets te regelen zijn om m.n. ouderen mee te
nemen en samen ons geloof te vieren?
God overstijgt volken, rassen en talen. Hij overstijgt ook dorpen. En als wij
Hem willen volgen dan zullen wij ook verder moeten, letterlijk en figuurlijk.
Verdriet om een mogelijke kerksluiting in de nabije toekomst is begrijpelijk,
maar het zou nog veel verdrietiger zijn wanneer het als gevolg heeft dat we
enkel dorpsgenoten willen zijn en dat het samen vieren van ons geloof, met
het gebouw ophoudt te bestaan.
Maria Bornhijm.

PAROCHIEKERNGIDS 2016
Bij een nieuw jaar horen ook nieuwe, opgefriste gegevens over
contactpersonen, adressen en afspraken binnen onze parochiekern. De
gehele maand januari ligt er voor iedere kerkganger een kerngidsje klaar, dat
gratis kan worden meegenomen. In de komende periode zullen we deze
gegevens ook op onze (aangepaste) website plaatsen, zodat iedereen op elk
moment over de juiste informatie beschikt.

Wilt u zo’n gidsje of wekelijkse bijlage van onze kerk ontvangen? Geef het
aan zodat we dit digitaal kunnen toesturen.
info@rksheerenhoek.nl
U kunt wekelijks ook de kerkdienst volgen via onze website. Als de camera’s
aanstaan kunt u zelfs kerktelevisie op uw computer of smartphone volgen.
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Websites
Per 1 maart zullen de websites van onze parochiekern ’sHeerenhoek en van de parochie Pater Damiaan worden
aangepast.
De parochiewebsite wordt volledig vernieuwd en komt
ook beschikbaar voor tablet- en smartphonehouders.
De website van onze parochiekern hopen we ook hiervoor geschikt te
maken, maar in eerste instantie worden oude gegevens en afbeeldingen
zodanig aangepast, dat er weer sprake is van een actueel en juist aanbod!

ROND DE KERK
Binnenkort verhuist onze print- en
kopieermachine naar het pastoraal centrum te
Goes. Ook hier spelen bezuinigingen een rol…
In de komende weken krijgen we dan een
eenvoudigere machine met wellicht minder mogelijkheden, maar met een
groot prijsvoordeel!
U zult wellicht merken dat de afdruk van het wekelijkse blad: Rond de Kerk,
ietwat aangepast zal worden.
Excuses hiervoor, maar we moeten op de kleintjes letten…!
Richard Gielens, samensteller wekelijkse bijlagen.
PAROCHIEBIJDRAGE
Onze kasbeheerder Henk Postema legt momenteel de laatste hand aan
boekjaar 2015 en hoopt daarbij dat de cijfers minder dieprood zullen zijn dan
voorgaande jaren. Uit ervaring weet hij ook dat vele parochianen ook hun
kerkbalans opmaken en achteraf (voor 2015) of vooraf (2016) hun
parochiebijdrage overmaken. Het is echter van groot belang hierbij de juiste
gegevens te vermelden om onduidelijkheid of pijnlijke vergissingen te
voorkomen. Vermeld in ieder geval uw postcode en huisnummer en de
vermelding kerkbijdrage + jaartal. Als u besluit om voor meerdere jaren
tegelijk te schenken of jaarlijks een vast bedrag via een daarvoor bestemd
formulier wilt vastleggen, neem dan contact met hem op, of stuur een
mailtje naar: info@rksheerenhoek.nl Het bisdom hanteert een minimum
bijdrage van € 116.- op jaarbasis. Mocht dat voor u moeilijk zijn, denk er dan
eens over om maandelijks tien euro over te maken. Alvast dank voor uw
steun in het afgelopen en lopende jaar.
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