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LIEF EN LEED:  

 Overleden: 

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 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:  
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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 * jrd. Wim Boonman*  

Zondag 24 januari: 3e zondag door het jaar/ H. Franciscus van Sales 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep; liturgische kleur: groen. 

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.* Kees Ars en ov. fam. 

 
Maandag 25 januari: bekering van de heilige apostel Paulus 
Geen viering in onze kerk. 

  
Dinsdag 26 januari: HH. Timoteüs en Titus (bisschoppen) 
Geen viering in onze kerk 
 

Donderdag 28 januari: H. Thomas van Aquino ( apostel en kerkleraar) 

Geen viering in onze kerk 
 

Zondag 31 januari: 4e zondag door het jaar 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Wiel Hacking en zang van het herenkoor. 

Misintenties:  
 Martien Vermue * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin 

en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue 
en ov. fam. * Adriaan Hoondert * Laurentius Rijk en Maria Menheere. 
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ZIEKENBEZOEKGROEP:   
Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze 
werkgroep.  
januari: Cathy Dingemanse, tel. 352029 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 19 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.  

 
 
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! 

 

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! 
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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. 

GEEN KERKDIENST…wat dan? 
Eens in de twee jaar kan het voorkomen dat er in onze parochiekern 
op zondag geen kerkdienst is; we kerken dan samen met de PKN-
gemeente Borssele in de Catharinakerk. 
Voor sommigen is de zondagsdienst een vast onderdeel van de 
zondag; valt dat weg, dan kan men ‘ontregeld’ raken.  
Wij begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is, die zondag         
(morgen 17 januari) naar Borssele af te reizen. 

Voor velen echter zal morgen een gewone zondag zijn en blijven…want de 
zondagsrust telt voor hen zwaarder dan de voormalige zondagsplicht. 
We moeten er ( voorlopig) maar niet aan denken dat we in de toekomst wel 
eens meer kerkdiensten moeten overslaan, maar ons gezicht afwenden of 
als een struisvogel wegkijken, heeft ook geen zin. 
De uitdrukking: ‘wat je niet kent of hebt, mis je niet’ is voor velen van 
toepassing, als het om dit kerkelijk gebruik gaat, maar voor degenen die 
bijna traditiegetrouw kerken is het een doembeeld . De tijd zal het leren, of 
hebben we er zelf ook invloed op? Zonder geloof en positief denken, vaart 
niemand wel…                                                                                                                                                

Richard Gielens, secretaris parochiekern ’s-Heerenhoek/ lid werkgroep oecumene                              
’s-Heerenhoek & Borssele. 


