Jaargang 43/week 41 : zondag 11 oktober 2015

Parochiekern ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

LIEF EN LEED:
Overleden:
09 september: Kees Peeters

BIJZONDERE COLLECTES:
18 oktober: Wereldmissie-zondag (Missio)

VIERINGEN EN DIENSTEN
Zondag 11 oktober: 28e zondag door het jaar/H. Gummarus
09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Van
Hees en zang van het herenkoor.

Misintenties:
Marian de Jonge-de Jonge * Jan Stokx * Jan BoonmanAdriana Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus GoenseCornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis de Jonge en Cornelia
en Gessel en ov. fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse *
lev. Leden Gedurige Aanbidding * Johannes Smits en ov.fam.
* ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * Martien
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht
Vermuë-de Winter * ov. fam. Vermue-Priem * ov. ouders
Simon Boonman-Pieternella de Baar en ov. fam. * Hugo ArsMagdalena Aes-Rijk en zoon Bertus * Pier van ’t Westeinde *
voor een zeer ernstig zieke.

Woensdag 14 oktober: H. Callistus, paus en martelaar.
13.00 uur: Zilverpoetsgroep actief in onze kerk.

Donderdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
Geen viering in onze kerk.
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Zondag 18 oktober: Wereldmissiedag/ 29e zondag
door het jaar/H. Lucas

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor
Harrie Buijssen en samenzang.
Misintenties:
Adriaan van den Dries * Cornelia Rijk * Tilly VermueJoossen * 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 * Adriaan RijkDymphna Lodiers en zoon Rinus * Krijn de Jonge * Nicolaas
Boonman en Elisabeth de Jonge * Pier van ’t Westeinde * Tiny
Geijs- Peperzak * Kees Ars, Marinus Ars-Cornelia Geus en fam.
* Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * Leonardus
Mattens en Maria Mattens.

woensdag 21 oktober: HH. Ursula en gezellinnen
een van de laatste woensdagen dat de kerkhofploeg nog actief
bezig is op het kerkhof in verband met a.s. Allerzielen.

Vrijdag 23 oktober: H. Johannes van Capestrano, priester en
patroon van de aalmoezeniers.

Zaterdag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret
( bisschop)

19.00 uur: Viering van Woord en Communie met
voorganger diaken Egbert Bornhijm en zang van
het dameskoor.
Misintenties:
Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov.
ouders * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Frans Pieters.
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Zondag 25 oktober: 30e zondag door het jaar
09.00 uur: Viering van Woord en Communie, verzorgd door
leden van de Liturgische Werkgroep en zang van Missicanto.

Misintenties:
Gretha Schrieks-Rentmeester * Martien Vermue * Jan
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Laurentius BoonmanVermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk
* Frans Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten
zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Willem Remijn en
Clasina Rijk en Jobina Almekinders * Johannes Vermue en
Catharina Almekinders.
OPGAVE MISINTENTIES:
U kunt tot dinsdag 13 oktober 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.
Oktober: Annelies van Craenenbroeck, tel. 351364.
KERKHOF
Onze begraafplaats naast de kerk wordt
dagelijks door nabestaanden van overledenen
bezocht. Velen ervaren dit kerkhof als een
prachtige rustplaats en spreken regelmatig hun
waardering uit voor het onderhoud dat door de
leden van de kerkhofwerkploeg (meestal op
woensdagen) wordt uitgevoerd.
Met name in de herfstmaanden ontstaan rondom rustplaatsen
vuilophopingen en verliezen perkplanten vaak hun bloemen en blad.
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Kerkhofwerkers mogen geen werkzaamheden aan graven verrichten; het
onderhoud aan paden en algemeen groenbeheer zijn immers hun
hoofdtaken.
We willen graag kostenbesparingen uitvoeren en daarom vragen wij uw hulp
en medewerking om dit doel te bereiken.
Wij vragen de bezoekers de volgende punten in acht te nemen:
-

Scheid uw afval en deponeer groen in de daarvoor gereedstaande kar
of groene afvalbakken.

-

Restafval ( ook plastic bakjes e.d.) horen in de grijze afvalbakken
gedeponeerd te worden. Nog liever hebben we dat u het plastic in de
daarvoor bestemde oranje afvalcontainer gooit, bij de brandvijver.

-

Neem aarden potjes en verwelkte plantenbakken desnoods mee naar
huis; voor een paar euro’s kunt u zelf weer een waardig grafstuk
arrangeren en zodoende alles weer hergebruiken.

-

Meld schade of vermissing direct bij onze contactpersoon Wim
Hoogesteger ( tel. 351875). Ook als u behoefte heeft aan meer
informatie over het beheer van graven of monumenten kunt u bij hem
terecht.

-

Gelieve tuingereedschap na gebruik op de daarvoor bestemde plaats
terug te hangen of te plaatsen. Velen na u willen hier ook dankbaar
gebruik van blijven maken.

-

Indien bovenstaande punten door alle mensen in acht worden
genomen, kunnen we aanzienlijke kosten
(wel € 1000.-) besparen op afvalverwerking.
Deze besparingen komen iedereen ten
goede, zodat verdere kostenstijgingen
kunnen worden voorkomen!

kerk en scheiden….wie had kunnen bedenken dat
deze twee woorden toch bij elkaar kunnen
passen…
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